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TAKDİM

İnsanlık tarihi, akıl ve düşünce sahibi bir varlık olan insanın kurduğu me-

deniyetleri, medeniyetler arasındaki ilişkileri anlatır. İnsan, zihnî faaliyetlerde 

bulunma kabiliyetiyle bilim sanat ve kültür değerleri üretir, ürettiği kültür ve 

düşünce ile de tarihin akışına yön verir.

Medeniyetler, kültürler, dinler, ideolojiler, etnik ve mezhebî anlayışlar ara-

sındaki ilişkiler kimi zaman çatışma ve ayrışmalara, kimi zaman da uzlaşma ve 

iş birliklerine zemin hazırlamıştır.

İnsanların, toplumların ve devletlerin gücü, ürettikleri kültür ve medeniyet 

değerlerinin varlığıyla ölçülmüştür. İnsanoğlu olarak daha aydınlık bir gelecek 

inşâ edebilmemiz, insanlığın ortak değeri, ortak mirası ve ortak kazanımı olan 

kültür ve medeniyet değerlerini geliştirebilmemizle mümkündür.

Bizler, Selçuklu’dan Osmanlı’ya ve Cumhuriyet’e kadar büyük devletler ku-

ran bir milletiz. Bu büyük devlet geleneğinin arkasında büyük bir medeniyet 

ve kültür tasavvuru yatmaktadır.

İlk insandan günümüze kadar gök kubbe altında gelişen her değer, hakikatin 

farklı bir tezahürü olarak bizim için muteber olmuştur. İslam ve Türk tarihin-

den süzülüp gelen kültürel birikim bizim için büyük bir zenginlik kaynağıdır. 

Bilgiye, hikmete, irfana dayanan medeniyet değerlerimiz tarih boyunca sevgiyi, 

hoşgörüyü, adaleti, kardeşlik ve dayanışmayı ön planda tutmuştur.

Gelecek nesillere karşı en büyük sorumluluğumuz, insan ve âlem tasavvuru-

muzun temel bileşenlerini oluşturan bu eşsiz mirasın etkin bir şekilde aktarıl-

masını sağlamaktır. Bugünkü ve yarınki nesillerimizin gelişimi, geçmişimizden 

devraldığımız büyük kültür ve medeniyet mirasının daha iyi idrak edilmesine 

ve sahiplenilmesine bağlıdır.



Felsefeden tababete, astronomiden matematiğe kadar her alanda, Medine’de, 

Kahire’de, Şam’da, Bağdat’ta, Buhara’da, Semerkant’ta, Horasan’da, Konya’da, 

Bursa’da, İstanbul’da ve coğrafyamızın her köşesinde üretilen değerler, bugün 

tüm insanlığın ortak mirası hâline gelmiştir. Bu büyük emanete sahip çıkmak, 

bu büyük hazineyi gelecek nesillere aktarmak öncelikli sorumluluğumuzdur.

Yirmi birinci yüzyıl dünyasına sunabileceğimiz yeni bir medeniyet projesi-

nin dokusunu örecek değerleri üretebilmemiz, ancak sahip olduğumuz bu ha-

zinelerin ve zengin birikimin işlenmesiyle mümkündür. Bu miras bize, tarihteki 

en büyük ilim ve düşünce insanlarının geniş bir yelpazede ürettikleri eserleri 

sunuyor. Çok çeşitli alanlarda ve disiplinlerde medeniyetimizin en zengin ve 

benzersiz metinlerini ihtiva eden bu eserlerin korunması, tercüme ya da tıpkıba-

sım yoluyla işlenmesi ve etkin bir şekilde yeniden inşâ edilmesi, Büyük Türkiye 

Vizyonumuzun önemli bir parçasıdır. Bu doğrultuda yapılacak çalışmalar, hiç 

şüphesiz tarihe, ecdadımıza, gelecek nesillere ve insanlığa sunacağımız eserleri 

üretmeye yönelik fikrî çabaların hasılası olacaktır. Her alanda olduğu gibi bilim, 

düşünce, kültür ve sanat alanlarında da eser ve iş üretmek idealiyle yeniden ele 

alınmaya, ilgi görmeye, kaynak olmaya başlayan bu hazinelerin ülkemize ve 

tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ederim. Aziz milletimiz, bu kutsal 

emaneti yücelterek muhafaza etmeyi sürdürecektir.

                                                  Recep Tayyip Erdoğan

                                                  T. C. 
                                                  Cumhurbaşkanı



SUNUŞ

Büyük medeniyetler kültür ve düşünce alanındaki yapıtlarıyla sadece mu-

asırlarını değil, sonraki kuşakları da etkileyebilen medeniyetlerdir. Batı’da on 

ikinci asırdan itibaren tercüme edilmeye başlanan ve uzun yıllar bilim ve fel-

sefe metinlerinin inşasına kaynaklık eden İslam el yazmaları, medeniyetimizin 

kültürel değerlerinin somut göstergeleridir. İnsanlık bilgi birikiminin hemen 

her alanında kaleme alınmış olan bu eserlerin, farklı coğrafyalarda yaşayan top-

lumların çok geniş bir yelpazedeki düşüncelerinin yansıtıldığı en güzel örnekler 

olduğunu da görmekteyiz.

Bugün, dünya coğrafyasının pek çok noktasında izlerini görebildiğimiz 

kültürel ve ilmî mirasımızın bilgiye, hikmete ve irfana dayalı eserlere dönüşe-

rek günümüzü nasıl etkilediğini kavrayabildiğimiz takdirde, geleceğin inşasına 

yönelik daha tutarlı ve bütüncül bir bilinci elde etmemiz mümkün olacaktır. 

Zira güçlü bir gelecek inşası, ancak bir bütün olarak geçmişimizden devralmış 

olduğumuz bu büyük kültür ve medeniyet mirasının aslına uygun bir şekilde 

korunması ve doğru anlaşılmasıyla gerçekleşecektir.

Alevîlik ve Bektâşîlik, tarihimizin seyrinde ve kültürümüzün gelişiminde 

önemli bir yer tutmaktadır.  Alevî-Bektâşî kültürünün kökenleri ve inşa süreci 

Orta Asya’dan Balkanlar’a kadar uzanan geniş bir coğrafyada hayat bulmuştur. 

Gelenek içinde Hoca Ahmed Yesevî, Hacı Bektaş Velî, Baba İlyas-ı Horasanî, 

Dede Garkın gibi önde gelen şahsiyetler hatırı sayılır bir yere sahip olmuşlar, 

düşünce ufuklarının çizgilerini kendilerinden sonra gelen yüzlerce, binlerce 

mütefekkir ve düşünce insanına miras bırakmışlardır. 

Buyruk, Erkânnâme, Vilâyetnâme, Menakıbnâme, Makâlat, Fütüvvetnâ-

me, Destan vb. türlerde yazılmış olan bu eserlerde Alevî-Bektâşî tarihinin seyri 

kadar, ahlaki ve tasavvufi birikimi de billur bir şekilde yansıtılmıştır. İşte bu 



birikimin ortaya çıkarılması ve objektif bir şekilde yansıtılması sosyal ve kültü-

rel çevremizin ortak sorumluluğudur. 

Bakanlığımız, ülkemizin farklı kültür ve inanç gruplarına ait dini, edebi ve 

tarihi olayları yansıtan klasikleri yayımlamayı, üzerindeki sorumluluğun bir 

gereği olarak görmektedir. Bu kapsamda kütüphanelerimizdeki el yazmaları 

değerlendirilerek yayımlamaya başladığımız Alevî-Bektâşî klasikleri sayesinde 

bir yandan Alevî toplumunun öz kaynaklarına ulaşmasına katkı sağlamayı, di-

ğer yandan bu eserler vesilesiyle eserlerin yazıldığı tarihsel dönemlerin sosyal ve 

kültürel özelliklerine ışık tutmayı amaçladık.

Kültürümüzün zenginliğini daha çok anladıkça, müşterek değerlerimizin 

yarattığı toplumsal kabiliyetlerimize dair sahip olduğumuz öz güven daha da 

artacaktır.  Bu zenginlik aynı zamanda, sadece kendi toplumsal sistemimizde 

değil, bölgemizde ve dünyada yaşanan toplumsal sorunlara yönelik çözüm ara-

yışlarına da katkı sağlayacaktır.

                                                  Ömer Çelik

                                                  T. C. 
                                                  Kültür ve Turizm Bakanı
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EDİTÖRÜN ÖNSÖZÜ

Alevî-Bektâşî öğretisinin yazılı kayıtlarının bulunmadığı ve sözlü bir gelenek 
olarak zamanımıza kadar geldiği yolunda yaygın bir inanış vardı. Bu inanış se-
bebiyle Alevî-Bektâşî öğretisi ile ilgili bazen birbiriyle çelişen ve taban tabana zıt 
tanımlamalar yapılmakta, birçok farklı inanış ile ilgili kavramlar Alevî-Bektâşî 
öğretisi gibi gösterilmekteydi. 

Son 20 yıl içinde üniversiteler, araştırma merkezleri, bazı vakıf ve kuruluş-
ların yaptıkları araştırmalar sonunda Anadolu Alevîliğinin ve Bektâşîliğin çok 
sayıda yazılı belgesinin bulunduğu ortaya çıktı. Bu yazılı belgelerin bir kısmı 
Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük merkezlerde faaliyet gösteren ihtisas kü-
tüphanelerinde bulunmaktadır. Bir kısmı ise illerdeki İl halk kütüphanelerine 
kayıtlı iken Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Milli Kütüphanede toplan-
maya başlanmıştır. Halen özel kütüphanelerde ve arşivlerde de çok sayıda bilgi 
ve belge bulunmaktadır.

Alevîlik ve Bektâşîlikle ilgili olarak önemli bilgi ve belgelerin bir kısmı ise 
İran’da İslam Şurası, Mar’aşi, Asitan-ı Kuts-ı Rezevi kütüphanelerindedir. Bu 
eserler arasında Türkçe, Farsça ve Arapça olmak üzere çok sayıda kitabın bulun-
duğunu biliyoruz. İran’da bulunan eserlerin bir kısmı son dört yüzyıllık zaman 
dilimi içinde Anadolu’dan gitmiş yazılı belgelerdir. Ayrıca Türkmenistan, Öz-
bekistan ve Tacikistan’dan da İran’daki kütüphanelere çok sayıda yazılı belge ve 
kitabın geldiğini biliyoruz. Bunun önemli sebeplerinden birisi Asitan-ı Kuts-i 
Rezevi Kütüphanesi’nin On iki İmam arasında ilmiyle öne çıkmış olan İmam 
Rıza’nın külliyesine ait olmasıdır. Bulunan yazma kitaplar halk tarafından kut-
sal bir merkez olan bu külliyeye getirilerek teslim edilmektedir. Bu yüzden 
burada önemli sayıda yazma eser birikmiştir. Bunlar arasında tıp, astronomi ve 
matematikle ilgili 9. yüzyıldan itibaren yazılmış çok sayıda Türkçe eser de bu-
lunmaktadır. Asitan-ı Kuts-ı Rezevi’de bulunan Alevî-Bektâşî kültürü ile ilgili 
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yazmaların 40’ının mikro filmleri iki ülke arasında yapılan kültür anlaşmaları 
çerçevesinde Gazi Üniversitesi tarafından getirilmiş, bunlardan bazıları bilimsel 
dergilerde yayınlanmıştır. Ancak halen sayısının binleri bulduğunu düşündü-
ğümüz Türkçe yazma eser bu kütüphanede bulunmaktadır.

Alevî-Bektâşî yazılı belgelerinin önemli bir kısmı da Azerbaycan Cumhu-
riyeti kütüphanelerinde bulunmaktadır. Henüz katalogları bu açıdan incelen-
memiş olan Azerbaycan Cumhuriyetinde Seyyid Nesimi, Horasan Tarihi ve bu 
bölgede meydana gelen olaylarla ilgili yazma eserlerin yanında bilim adamları 
ve tarihçiler tarafından yazılmış birçok kitabın bulunduğunu biliyoruz.

Alevîlik ve Bektâşîlikle ilgili olarak Suriye ve Irak’taki kütüphanelerde de 
önemli eserlerin bulunduğunu öne sürmek iddialı bir görüş değildir. Çünkü bu 
bölgelerde Emevi Devletinin son yıllarından başlayarak uzun bir süre ilahiyat, 
kültür ve sanat üzerine Türkçe, Arapça ve Farsça birçok eserin yazıldığını bili-
yoruz. Son siyasi olaylardan sonra bunların ailelerin elinde bulunanları ve bazı 
kütüphanelerdekilerin ciddi tahribata uğraması da üzücü gelişmeler arasındadır.

Alevî ve Bektâşî yazılı belgelerinin Balkan ülkelerinde de önemli bir kıs-
mının yer aldığını yaptığımız alan araştırmaları sırasında gözlem ve bulgu-
larımızdan biliyoruz. Yunanistan’daki kütüphanelerde hem Osmanlıca, hem 
de Yunanca olarak yazılı eserler bulunmakta, bazı Yunanlı bilim adamları da 
bunlar üzerinde çalışmaktadır. Son zamanlarda Yunan bilim adamları Çağdaş 
Yunanistan’ın tarihini yazarken Bektâşîliğin Yunanistan’da yayılması üzerine 
ciddi bilimsel çalışmalar yapmakta, arşiv belgeleri toplamaktadırlar. Bulgaristan 
kütüphaneleri ve özel kütüphanelerde Osmanlı döneminden kalma eserlerin 
arasında Alevî-Bektâşî kültürü ile ilgili yazma belgelerin bulunduğu ancak diğer 
ülkelerde olduğu gibi bir katalogunun çıkarılmadığı son zamanlarda yapılan 
çalışmalarda ortaya çıkmıştır.

Alevî-Bektâşî inancı ile ilgili olarak en çok yazılı belgenin bulunduğu ül-
kelerden birisi de Arnavutluk’tur. Arnavutluk’ta Enver Hoca döneminde Bek-
tâşîliğe ait bütün bilgi ve belgeler toplanarak Arnavutluk Devlet Arşivlerine 
kaldırılmıştır. Halen özel kütüphanelerde çok sayıda yazma bulunmaktadır. 
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Devlet Arşivlerinde yapılan araştırmalar sırasında Hacı Bektaş Dergahından 
bazı yazma eserlerin Salih Niyazi Dedebaba tarafından bu ülkeye götürüldüğü 
anlaşılmıştır. Kahire’de Babü’l Mukaddam’da bulunan Kaygusuz Abdal Derga-
hından da yazma eserlerin Ahmet Sırrı Dedebaba tarafından 1940’lı yılların 
başında Arnavutluğa götürüldüğü anlaşılmaktadır. Burada yaptığımız araştır-
malar sırasında Türkiye’den ve Mısır’dan gelen bu yazmaların listelerinin ayrı 
ayrı tutulduğu görülmektedir.

Arnavutluk’taki yazma eserlerin kataloğu Türkçe, İngilizce ve Arnavutça 
olarak Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi 
tarafından yayınlanmıştır. Bunlardan başka Makedonya, Kosova, Saraybosna ve 
Macaristan’da da yazma eserlerin bulunduğu kesinlikle öne sürülebilir. Çünkü 
Alevîlik ve Bektâşîlik özellikle Osmanlı Devletinin yükseliş çağlarında bir kül-
tür politikası gereği olarak çok geniş bir coğrafyaya yaygınlaştırılmıştır. Bu coğ-
rafyalarda Alevî-Bektâşî dergâhlarının kültür ve eğitim faaliyetleri sürdürmeleri 
sebebiyle cönk, divan, tarih, erkân-name, mersiye, Maktel-i Hüseyin, nutuk ve 
nefesler başta olmak üzere çok sayıda yazma eserin bu bölgelerde kütüphane 
ve arşivlerde yer aldığını biliyoruz. Son üç yüz içinde Osmanlı Devletinin ge-
rilemesi, göçler ve savaşlarda bu eserlerin büyük bir kısmı tahrip olmuşsa da 
kalanların sayısı azımsanamaz.

Bu konuda tematik bir katalogun hazırlanmaması sebebiyle kesin sayısı bi-
linmediği gibi tarihsel süreç içinde ilk kaynak özelliği taşıyan kitap ve belgelere 
dayalı olarak sağlıklı bir Alevî-Bektâşî tarihi de yazılamamaktadır. Üniversite-
lerimizin, kamu ve özel kurumların bu konuda gösterecekleri çaba ile kültü-
rümüzün önemli bir unsuru olan Alevî-Bektâşî kültürü ile ilgili kaynağından 
ve doğru bilgilerin ortaya çıkarılması mümkün olacaktır. Böylece Alevîlik ve 
Bektâşîlikle ilgili oluşan bilgi boşluğu ortadan kaldırılacak, yanlış algı ve anla-
şılmalar engellenmiş olacaktır.

Maktel-i Hüseyin, Kerbela Mersiyesi gibi yazmalar bu alandaki en önemli 
eserler arasında yer almaktadır. Halen hem Anadolu ve Balkanlarda, hem de 
kütüphanelerimizde çok sayıda maktel ve mersiye bulunmaktadır. 
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İslam tarihinde yaşanan olaylar içinde, en etkileyici hadiselerden biri de 
Kerbelâ faciasıdır. Bu facianın etkileri yüzyıllar boyunca sürmüş ve günümüzde 
de etkilerini en taze haliyle devam ettirmektedir. Bir taraftan Hak ve adalet 
arayan Ehl-i Beyt yanlıları, diğer taraftan Hak ve adaleti ayaklar altına alanların 
mücadelesinde, zulme uğrayanların çektiği acılar aynı zamanda edebiyatın da 
konusu olmuş, bu trajediyi dile getiren yüzlerce eser kaleme alınmıştır. Bunlar 
içinde en çok bilinenler Maktel-i Hüseyin’lerdir.

Bundan asırlar evvel yaşanmış bir olayın günümüze nasıl yansıdığını anla-
manın yanında, benzer durumların bir daha yaşanmaması için neler yapılması 
gerektiğinin tartışılması ve bu konuda kafa yorulması çok daha önemlidir. Her 
ne kadar, eserlerden yola çıkarak bazı meseleleri anlamak, anlamlandırmak ve 
yorumlamak mümkün gibi görünse de bu eserlerin yazılma gerekçesi de önem-
lidir.  Kerbelâ’nın her anını bir film şeridi gibi gözlerimizin önünde canlandıran 
ve bunu o günün şartları ve anlayışı çerçevesinde dile getiren eserlerin herhangi 
bir kısıtlamaya gitmeden yayımlamak ve bunları gün yüzüne çıkarmak gerek-
mektedir. 

Bir düşünceyi veya inancı anlayabilmek için, o düşünceyi oluşturan tarihsel 
ve kültürel arka planı çok iyi bilmek gerekmektedir. Alevîlik açısından önemli 
olduğu kadar, her Müslümanın acısını derinden hissettiği ve hissetme mecbu-
riyetinde olduğu Kerbelâ, bir bakıma insanlığın kendini yeniden sorgulaması 
zeminini de oluşturmaktadır. İnsanlığın büyük bir çıkmazın içine girdiği, neyin 
doğru, neyin yanlış olduğunun tartışıldığı bir dönemde, inançlarımızı ve onun 
değer yargılarını yeniden ele almak ve sorgulamak gerekmektedir

İslam dünyasında ortaya çıkan taht kavgaları ve bu kavgaların inanç figürü 
ile perdelenmeye çalışıldığı dönemlerde, yapılan her türlü eylem ve söylemde, 
inancın kişisel hırslara alet edilerek yapılan kötülüklerin etkisi günümüzde de 
devam etmektedir. Bunların ortadan kaldırılmasının tek çaresi, var olanı doğru 
anlamak, olması gereken hakkında ise doğru karar verebilmektir. 

İslam dinini kabul eden Türkler, Arap ve İran edebiyatından etkilenmiş ve 
bu edebiyatlarda kaleme alınan eserlerin benzerlerini telif etmişlerdir. Bunlar 
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arasında Mektel-i Hüseyin’ler önemli yer tutmaktadır. Her ne kadar  bu tür 
eserler İran edebiyatında çok yaygın olsa da Türk edebiyatında yazılanlar ken-
dine özgü ve orijinal bir yapı arz eder.

Şurası unutulmamalıdır ki, kimi eserlerin tarihsel bir değeri olmakla bir-
likte, bunlar asla bir tarih kitabı değildir. Bir başka söyleyişle, bunları tarihsel 
kaynak olarak almak doğru değildir. Kimileri, bu eserlerde anlatılanlara itibar 
ederek tarihsel hükümler vermek gibi bir yanlışlığın içine düşmektedir.  Bu 
açıdan bakıldığında Maktel-i Hüseyin de bir tarih kitabı değildir. Onun önemi, 
eseri kaleme alanın tarihî bir konuyu ele alması ve burada yaşananları kendi 
duyuş, düşünüş ve his dünyası ile dile getirmesidir. Eserde bahsi geçen husus-
ların tarihsel gerçeklerle ilgilisini tartışmak yerine, bu tarihî olayın oluşturduğu 
etkiyi görmek ve bunun yansımasını anlamak açısından son derece önemlidir. 

Şâdî Meddâh’nin Maktel-i Hüseyin’i bu alandaki yazmaların en önemlileri 
arasında yer almaktadır. Elinizdeki eser, birden fazla yazması olan Maktel-i 
Hüseyin’in Milli Kütüphane 06 HK 45 nolu yazmanın baskısıdır. Kitabın ba-
sılmasındaki amaç Alevî-Bektâşî İslam yorumunun dayandığı temel unsurların 
en önemlisinin Kerbela olayına dayanmış olmasıdır. Şâdî Meddâh’nin bu eseri 
Kerbela olayının Alevî-Bektâşî inancında nasıl algılandığını gösteren en eski 
yazmalar arasında yer almaktadır. 

Eserin dilinin ufak bir dikkatle günümüzde geniş kitleler tarafından kolayca 
algılanacak özelliklere sahip olduğu yalın ve akıcı bir anlatımla aruz vezninin 
ustaca birleştirildiği görülmektedir. Zaman zaman vezne uyma konusunda güç-
lüklerle karşılaşılsa da bu kadar uzun bir metinde aruz vezninin kullanılmasında 
bazı aksamaların olması son derece önemlidir.

Eserde dikkat çeken bir özellik de meclis şeklinde ayrılmış olan bölümlerle 
Kerbela faciasının öncesi, oluşu ve sonrasının kronolojik olarak ele alınmasıdır. 
Bu ve her meclisin giriş bölümündeki üslup bize günümüzde halen devam eden 
bir geleneğin o dönemde de yaşatıldığını göstermesi bakımından önemlidir. 
Bilindiği gibi Muharrem ayında Alevî ve Bektâşî inançlı yurttaşlarımız oruç 
tutmakta, oruçlarını kendi evlerinde açtıktan sonra cem olarak on gün boyunca 



kısım kısım Kerbela olayını Maktel-i Hüseyin veya Kerbela mersiyesi kitapla-
rından okumaktadırlar. Elimizdeki yayınlanan nüshada da meclislerin belirli 
günlere dağıtılmış olduğu görülmektedir.

Maktel-i Hüseyin yayınlanırken metnin aslına aynen sadık kalmaya büyük 
özen gösterilmiş, kolay okunması için de transkripsiyon alfabesinin kullanılma-
masına özen gösterilmiştir. Terkipler hariç, metinde zaman zaman karşılaşılan 
16. yüzyıl dil ve anlatımının doğal özellikleri de aynen korunmaya çalışılmıştır.

     Prof. Dr. Alemdar YALÇIN
     Prof. Dr. Gıyasettin AYTAŞ
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ÖNSÖZ

Bu çalışmayla neşre hazırlanan eser, Hazret Hüseyin ve yanındakilerin katle-

dilişini anlatan “Maktel-i Hüseyn” türü nazım eserlerden biri olup, 14.yüzyılın 

ikinci yarısında, m.1362 yılında Şâdî Meddâh tarafından kaleme alınmıştır. 

Yayımı yapılan bu yazma eser, Millî Kütüphane’de 06 HK 45 numarada kayıtlı 

bir istinsahtır.

Şâdî Meddâh’nin “Maktel-i Hüseyn” yazmalarından İstanbul kütüphanele-

rinde üç nüshanın bulunduğu tespit edilmiştir. Bunlardan Üsküdar Selimağa 

Kütüphanesi Kemankeş bölümünde 528 numara ile kayıtlı bulunan nüsha esas 

alınarak, üç nüsha üzerinden bir doktora tezi hazırlanmıştır1.

Eserin mütercim/yazarı olan Şâdî (veya Şâzî) hakkında hemen hiçbir bilgi 

yoktur. Öte yandan neşre hazırlanan bu eserde Şâdî’ye ait bir iz de bulunmamak-

tadır. Oysa Şâdî’nin kaleme aldığı bir başka nüshanın sonlarında, eserin Kastamo-

nu’da yazıldığı ve Celâleddîn Bâyezîd’e takdim edildiği şöyle belirtilir:

 

 “Kastamonu şehri içinde bunu

   Eyledük bunu bünyâd yekşenbe günü

 …

   Yol Celâlüddîn şâh beg Bâyezîd

   Ömrile devleti olsun mezîd”

1  Nurcan Öznal-Güder, Kastamonulu Şâzî: Mektel-i Hüseyn (İnceleme, Metin, Sözlük, Adlar Dizi-
ni), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul 1997, s. XXI-XXII. 
Diğer taraftan Âşıkî’nin kaleme aldığı “Maktel-i Hüseyn” de, doktora tezi olarak çalışılmıştır 
(Özlem Demirel, Âşıkî’nin Maktel-i Hüseyn’i Üzerine Bir Dil İncelemesi), İstanbul Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul 2007).
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Nihayet eserin sonunda da:

   “Bu günâhlu Şâzî-yi meddâhuna
      Rahmet eyle iy ganî Allah ana”1. 

diyerek, kendisinden tekrar bahseder2.

Yayıma hazırlanan bu eser, 1b’deki “Maktel-i Hüseyn ‘Aleyhi’s-selâm Hazâ 

Kitâb-ı Makâlet-i İmâm Hüseyn Şehîd-i Kerbelâ ibn-i Aliyyü’l-Murtazâ” başlı-

ğıyla başlamaktadır. On meclis olarak kaleme alınan eserin ilk meclisinin başlığı 

yoktur, ikinci meclis ise 13b’nin sonuna yazılmış ve 14a’dan itibaren ikinci 

meclis anlatılmıştır.

Neşre hazırlanan eserin müstensihi, Hacı Hasan oğlu Murtazâ Halîfe’dir ve 

bunu kitabın sonunda iki defa yazmıştır3. Eserin istinsahı, 1049 yılının Zilkade 

ayının ortasında bir Cuma günü tamamlanmıştır4. Bu da 1640 yılının Mart 

ayının başlarına rastlamaktadır. Çünkü, 1049 yılının Zilkade ayının ikinci on 

günü (evâsıtı), Mart ayını göstermektedir.

Her bir sayfası on beş satır olan bu nüshanın yayımında beyit numaraları 

tarafımızdan verilmemiştir. Bu yazmada sayfa numaraları varak usulüne göre 

verilmemiştir. Yazmanın her yaprağı iki sayfa olup, birinci sayfanın sağ tarafına 

“2”, sol tarafına ise “3” yazılmıştır. Bu haliyle 9’uncu sayfaya kadar numarala-

nan eser, 10’uncu sayfadan itibaren çift numara olması gereken bütün sayfalara 

numara yazılmamış, son sayfasına (sayfa 213) kadar yalnızca tek numaralar 

yazılmıştır. Eseri yayına hazırlarken ise varaklara göre numaralandırdık.

Yayıma hazırlanan yazmanın diğer nüshalara göre noksan ve hatta yaza-

rının bile adının geçmediği ortada ise de, asıl amacın bir “Maktel-i Hüseyn” 

yayımlamak olduğu belirtilmelidir. Dolayısıyla bu çalışma akademik hüviyeti 

1 Nurcan Öznal-Güder, Aynı Tez, s. 389-390.
2 Nurcan Öznal-Güder, Aynı Tez, s. 391.
3 Kitabın sonunda; “Ketebehu el-hakîr el-fakîr Murtazâ Halîfe ibn el-Hâc Hasan inşâallâhu te’âla” 

ve “Kâtib el-hakîr el-fakîr Murtazâ ibn el-Hâcı” ifadeleri vardır.
4 Kitabın son sayfasında bitiriliş tarihi şöyle yazılmıştır: “Tahrîren fî evâsıt-ı şehr-i Zîlka’deti’ş-şerîfe 

el-yevm Cum’a fî vakti’l-‘asri fî-sene tis’a ve erba’în ve elf ”
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olmayan sade bir Latin harflerine aktarma çalışmasıdır. Bu sebeple de eserin 

hazırlanmasında transkripsiyon işaretleri kullanılmamıştır. Yalnızca Arapça ve 

Farsça kelimelerdeki asli uzunluk ve işaretler gösterilmiştir.

Eserin aslında bulunan ve mutlaka düzeltilmesi gereken bazı yazım yanlış-

ları dışında, müstensihin yanlış yazım tercihlerine bile dokunulmamıştır. Bu 

meselenin metni vezne uydurmak kaygısından kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

Bektâşî ve Alevîler bakımından önemli bir yer tutan bu tür eserlerin ayrı 

ayrı yayımlanması ve halka ulaştırılması kültürümüz bakımından faydalı 

olacaktır.

Prof. Dr. Erdoğan ERBAŞ

Yrd. Doç. Dr. Selahattin TOZLU



GİRİŞ 

KERBELA VAK’ASI VE ETKİLERİ

Devlet yönetimi için gereken en önemli hususlar olan cesaret, bilgi ve askerî 
deha gibi özellikleri taşıdığına “Ali’den gayrı yiğit, Zülfikar’dan gayrı kılıç yok-
tur” ve “Ben ilmin şehriyim, Ali de kapısıdır” hadis-i şerifleri yeterli bir kanıt 
olmasına ve üstelik şura tarafından halife seçilmesine rağmen Hz. Ali’ye Şam 
valisi Muaviye ve bir kısım sahabe karşı çıkarak hilafetini tanımayınca sırayla 
Cemel Vak’ası, Sıffin Savaşı Hakem Olayı yaşanmıştır. İtaat etmeyen Muavi-
ye’nin ordusu ile savaşan Hz. Ali, 110 gün sürdüğü belirtilen Sıffin Savaşı’n-
da zafere yaklaşmışken karşı tarafın mızrak uçlarına Kur’an-ı Kerim sayfaları 
takarak aman dilemeleri üzerine savaş sona ermiş, anlaşma yolları aranmaya 
başlanmıştır. Zafere yaklaşılmışken anlaşma için savaşa ara verilmesini kabul 
etmeyen bazı Hz. Ali taraftarları ayrılarak Harura isminde bir yerde toplandılar. 
Hakem Olayı olarak bilinen olayda Hz. Ali kendisine Ebû Mûsâ el-Eş‘ârî’yi, 
Muaviye ise Amr bin Âs’ı hakem seçti. Önce yaşça büyük olan Ebû Mûsâ el-
Eş‘ârî söz alarak halifenin yeniden seçilmesi için Hz. Ali’yi halifelikten aldığını 
söyledi. Daha sonra söz alan Amr bin Âs ise İslam ve insanlık ahlakında hiçbir 
yeri olmayan hile yoluna başvurarak Muaviye’yi halife ilan etti. Burada anlaşma 
sağlanamadı ve Hz. Ali taraftarlarından bir kısım daha ayrılarak Harura’da top-
lananlarla birleştiler. Hâriciler olarak anılan bu insanlar kendileri gibi düşünme-
yen herkesi öldürmeye başladılar. Bu durumu haber alan Hz. Ali, Muaviye ile 
savaşma hazırlığındayken önce Hâriciler’in üzerine yürüdü ve çoğunu ortadan 
kaldırdı. H. 40 (m. 661) yılında Hâriciler’in düzenlediği suikast ile İbn-i Mül-
cem tarafından şehit edildi. 

Hz. Ali’nin şehit edilmesi üzerine büyük oğlu Hz. Hasan Kûfelilerin desteği 
ile Irak’ta halife seçildiken sonra İran, Mekke, Medine ve Yemen’den de destek 
görmeye başladı. Suriye ve Mısır’dan biat alan Muaviye ise bu halifeliği tanıma-
yarak Hz. Hasan üzerine yürüdü. Zaten güçlü bir ordusu olmayan Hz. Hasan, 
çevresi tarafından yapılan tüm itirazlara rağmen tekrar müslüman kanı dö-



külmemesi için Muaviye ile anlaşıp halifelik hakkından vazgeçerek Medine’ye 
yerleşti. H. 49 (m. 669) yılında Medine’de iken Yezidle evlendirilme vaadiyle 
kandırıldığı rivayet edilen karısı aracılığıyla zehirletilerek şehit edildi. 

Hz. Hasan’ın zehirletilerek şehit edilmesinden sonra Muaviye, aralarında 
yaptıkları anlaşmaya aykırı şekilde oğlu Yezid’i veliaht tayin etti. Ölümünden 
sonra herhangi bir muhalefetle karşılaşmaması için Hicaz’a kadar giderek saha-
belerden ve çocuklarından Yezid’e biat etmelerini istedi. Dört halife döneminde 
uygulanan şuranın terk edilerek saltanatı ortaya çıkarması ve Yezid’in gayr-ı 
İslami hayat tarzı nedeniyle1 dillerde dolaşan fasıklığı yüzünden isteği kabul 
edilmeyince o insanları tehdit ederek zorla biat almak istedi. Muaviye’nin ölü-
mü üzerine Yezid, Mekke valisi Velid bin Utbe’yi her ne şekilde olursa olsun Hz. 
Hüseyin ve henüz biat etmemiş diğer ileri gelenlerden kendi adına biat alması 
için görevlendirdi. Biat etmeyi kabul etmeyen Hz. Hüseyin ailesi ile birlikte 
Medine’ye geçti. Hz. Hüseyin’in biat etmediğini duyan Kûfelilerin bazı ileri 
gelenleri onun kendilerine halife olmasını istediklerini anlatan mektuplar gön-
derdiler. Durumu çevresindekilerle değerlendiren Hz. Hüseyin amcasının oğlu 
Müslim bin Akil’i Kûfe’ye gönderdi. Kûfe’ye ulaşan Müslim, Hz. Hüseyin adına 
biat almaya başladı ve durumu anlatan bir mektup göndererek Hz. Hüseyin’in 
buraya gelebileceğini haber verdi. Bu gelişmeleri duyan Yezid’in görevlendirdiği 
Basra valisi Ubeydullah bin Ziyad, Kûfe’ye hareket ederek oranın halkını tehdit-
le sindirmeye çalışmış, Müslim’in evine sığındığı Hânî bin Urve ve daha sonra 
da Müslim’i şehit ettirmiştir. Bütün bu yaşananlardan habersiz olan Hz. Hüse-
yin, Abdullah bin Abbas’ın ısrarla itiraz etmesine rağmen ailesi ve yanındakilerle 
beraber yola çıkmış, yolda karşılaştığı kişilerden Kûfe’de meydana gelenleri öğ-
renince büyük bir üzüntü yaşamıştır. Bir rivayete göre Peygamber Efendimiz’i 
rüyasında gördüğü için Allah’ın takdirine razı olarak yoluna devam etmeye ka-
rar vermiş, diğer bir rivayete göre ise dönmek istemişse de şehit edilen Müslim 
bin Akil’in akrabalarının ısrarı üzerine yola devam etmiştir. Bunun üzerine ya-
nındakilere isteyenin ayrılabileceğini bildirince aile fertleri dâhil yanında kalan  
 

1 Ünal Kılıç, “Kerbela Vakası (Tarihi Süreç)”, Çeşitli Yönleriyle Kerbela Sempozyumu Bildirileri 
Kitabı, 1. cilt, s.20, Sivas 2010 
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70 civarında kişi ile beraber Kerbelâ’da konakladılar. Hz. Hüseyin’in Kûfe’ye 
yaklaştığını haber alan Ubeydullah bin Ziyad, onun şehre girmesini engellemek 
için Hurr bin Yezid komutasındaki orduyu kafileyi muhasara altına alarak su ile 
irtibatını kesmek üzere görevlendirdi. Hz. Hüseyin’i davet edenlerden biri olan 
Ömer bin Sa‘d’ı da Rey valiliğini vererek tarafına çekti ve Hz. Hüseyin’den Yezid 
adına biat alması için bir orduyla Kerbelâ’ya gönderdi. Bu gelişmeler üzerine 
Hz. Hüseyin anlaşma yollarını aramaya başladı. Kendisini Kûfelilerin davet 
ettiğini, müsade etmeleri halinde geri dönmek, bir sınırda yerleşerek orada 
cihat etmek veya Yezid’le bizzat görüşmek istediğini bildirdiyse de bu taleple-
ri Şimr bin Zülcevşen’in de etkisiyle Ubeydullah bin Ziyad tarafından kabul 
edilmedi. Hz. Hüseyin’in yaptığı konuşmalardan etkilenen Hurr, yaptıklarına 
pişman olarak Hz. Hüseyin’in tarafına geçti. Hz. Hüseyin’in tüm çabalarına 
rağmen dünya menfaatleri için savaşan Yezid’in komutanları insafa gelmeyince 
sayıca kıyaslanamayacak kadar tezat oluşturan iki ordu savaşmaya başladı. Bire 
bir mücadele şeklinde başlayan savaşta Hz. Hüseyin’in haremi dışında yanın-
daki herkes sırayla şehit oldu. Tek başına kalan Hz. Hüseyin düşman safları 
arasına girerek kahramanca savaşmaya başladı. Susuzluktan ve yorgunluktan 
iyice bitkin hale düşen Hz. Hüseyin’in etrafı Şimr bin Zülcevşen’in emriyle 
sarıldı, aldığı darbelerle atından düşürüldü. Kimse öldürmek istemeyince Sinan 
bin Enes önce saçlarını daha sonra da mübarek başını keserek onu şehit etti.  
(h. 10 Muharrem 61 / m. 10 Ekim 680). Diğerleri de cesedini soyup hareminin 
çadırlarına girerek onları yağmaladı. Yezid’in ordusu şehit olanların cesetlerini 
öylece bırakarak Hz. Hüseyin’in kesilen başı, oğlu Zeynelabidin ve haremindeki 
hanımlar ile birlikte Yezid’in sarayının bulunduğu Şam’a doğru yola çıktı. 

Bu olaylardan sonra Müslümanlar arasındaki ihtilaf iyice artmış, siyasi ve 
akidevî bir durum almaya başlamıştır. Hz. Ali, Hz. Hüseyin ve Kerbelâ isimleri 
ise günümüze kadar hak için mücadelenin, adaletin, masumiyet ve mazlumiye-
tin simgesi olarak anılagelmiştir. Bağdat’ın yaklaşık 100 km. güneybatısında yer 
alan Kerbelâ’nın İslam tarihindeki öneminden dolayı gerek yazılı gerek sözlü  
olarak ulaşan eserler sayesinde bir Kerbelâ literatürü oluşmuştur.1 “Kerbelâ is-

1 Bu konuda geniş bir bibliyografya için bkz. Ali Aksu, “Kerbela Literatürü”,  Çeşitli Yönleriyle 
Kerbela Sempozyumu Bildirileri Kitabı, 2. Cilt, s. 341-376. 2010 Sivas.
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minin Akadca “sivri külah” anlamındaki karballatu kelimesinin Orta İbranice 
ve Ârâmice’de aldığı karbalâ şeklinden, Arapça “Babil çevresi” manasına gelen 
küver Bâbil’den ve yine Arapça “ayakların yumuşak zemine batması” anla-
mındaki kerbele kökünden geldiği yolunda bazı görüşler ileri sürülmüşse de 
kesin bir sonuca varılamamıştır.”1 Bu isim Osmanlı edebiyatında da hüzün ve 
matemin simgesi olmuş,  “kerb” ve “bela” kelimeleri arasındaki anlam ilişkisi 
vurgulanarak maktel ve mersiyelerin dışında diğer nazım şekillerinde de işlen-
miştir. “Kerbelâ, Osmanlı tarihi boyunca Türk hacılarının uğrak yeri olarak 
Ehl-i Beyt sevgisini tazelemiş, özellikle Türk tasavvuf kültürünü derinden et-
kilemiştir. Mezhep farkı gözetilmeden bütün müslümanlarca rağbet edilerek 
bir nevi kutsallık kazanan Kerbelâ hakkında gitgide özel bir ziyaret kültürü 
oluşmuş, bilhassa Şiî müelliflerce “Fazlü ziyâreti’l-Hüseyn” gibi kitaplar, “Hz. 
Hüseyin Ziyaretnamesi” gibi tercüman ve gülbankler yazılması geleneği teşek-
kül etmiş, “Kâmilü’z-ziyârât” gibi eserlere konu olan ziyaret âdâbı gelişmiştir.”2

Mâh-ı Muharrem oldı meserret harâmdur
Mâtem bugün şerî‘ate bir ihtirâmdur     

                             (Hadîkatü’s-Süedâ, s. 481)

Fuzûlî’nin yukarıdaki beyitte söylediği gibi Kerbelâ acısını yaşatanlar ve can-
lı tutanlar her Muharrem ayında matem tutmuş, hak ve adalet için başlattıkları 
mücadelede şehit olan insanları anmışlardır. Bu törenlerde bu elim hadiseyi an-
latan eserler okunduğu gibi, yazılan eserlerde de bu anma törenlerinin izlerine 
ve hissiyatına rastlanmaktadır. Osmanlı devrinde bu törenlerde en çok okunan 
maktellerden biri olan Fuzûlî’nin Hadîkatü’s-Süedâ’sında yer alan aşağıdaki iki 
kıt’ada bu hadiseyi anıp şehitlere ağlayanların kıyamet gününün susuzluğun-
dan ve cehennem ateşinden emin olduğu;  Hz. Hüseyin’in şehadetine başta 
Hz. Âdem, Hz. Nuh gibi peygamberlerin ruhları ve Cebrail olmak üzere tüm 
kâinatın toplanıp ağladığı anlatılmaktadır. 

1 Mustafa Öz, “Kerbela”, TDVİA, c. 25, s. 271.  İstanbul 2002. 
2 Mustafa Uzun, “Türk Edebiyatında Kerbela”, TDVİA, c. 25, s. 274. İstanbul 2002. 
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Kerbelâ teşnelerin yâd kılup eşk töken
‘Ataş-ı rûz-ı cezâdan elem ü gam çekmez
Şühedâ hâlin anup şevkle yanup yakılan
Elem-i şu‘le-i nîrân-i cehennem çekmez    

         (Hadîkatü’s-Süedâ, s. 43)

Kerbelâ deştinde şâh-ı Kerbelâ’nun hâline
İttifâk-ı ‘âm olup mecmû‘-ı ‘âlem ağladı
Pâye-i ‘arş-ı mu‘allâda töküp Cibrîl eşk
Ravza-i Rıdvânda rûh-i Nûh u Âdem ağladı   

               (Hadîkatü’s-Süedâ, s.105)

Yine aynı eserinde Fuzûlî, bu hadisesin akılla anlaşılabilecek bir olay ol-
madığını, merhametsizlik ve bela meydanı olan Kerbela ovasının musibetlerin 
toplandığı bir yer olduğunu ifade etmektedir. İnsanların her yıl toplanıp bu 
hadiseyi anlatmalarına ve asırlarca yazılmasına rağmen denizlerin mürekkep 
olması halinde bile bu hadise yeterince anlatılamayacaktır. 

Sehl sanman Kerbelâ gavgâsın ey ehl-i hıred
‘Arsa-i bîdâd ü meydân-ı belâdur Kerbelâ
Sorsalar kim kansı menzildür mesâyib mecma‘ı
Ün virür kasr-ı felek kim Kerbelâdur Kerbelâ    

    (Hadîkatü’s-Süedâ, s. 303) 

Sûret-i tahrîre gelmez olsa deryâlar midâd
Şerh-i bîdâd ü belâ-yı rezmgâh-ı Kerbelâ  

                     (Hadîkatü’s-Süedâ, s. 344)

Eyleyüp her yıl cemî‘-i ehl-i ‘âlem ittifâk
Şerh iderler mâcerâ-yı Kerbelâ ahbârını
Ne tükenmez kıssadur kim hergiz âhir olmadı
Şerhi ‘âciz eyledi ehl-i cihânun varını     

            (Hadîkatü’s-Süedâ, s. 397) 

Daha yaşadığı asırda sesi ülkeleri dolaşmış ve çağları aşarak zamanımıza 
kadar gelmiş bir şair olarak Fuzûlî; insanın dilini lâl eden, yüreğini susturan, 
aklını durduran bu hadisenin hiçbir şekilde layıkıyla anlatılamayacağını anla-
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mışçasına eserinin sonunda insanlığın yüreğinde her zaman kanayan bir yara 
olarak devam eden bu hadiseden dolayı bir nebze olsun sevinen veya bir an da 
olsa üzüntü hissetmeyenler için beddua etmektedir:

Şâd olmasun bu vâkı‘adan şâd olan gönül
Bir dem melâl u gussadan âzâd olan gönül     

                          (Hadîkatü’s-Süedâ, s.481)

ARAP, FARS EDEBİYATLARINDA KERBELA HADİSESİ VE MAKTEL 
TÜRÜNÜN GELİŞMESİ

Arapça “katl” kökünden türeyen ve “katletmek; katledilen yer, mekan” anla-
mına gelen maktel kelimesi, Peygamber Efendimiz döneminden itibaren İslam 
uğrunda yapılan cihatlar ve hilafet mücadelelerinden kaynaklanan ölümler için 
kullanılmıştır.  Meşhur kişi veya kişilerin ölümünü anlatan eserler için kullanı-
lan bu isim daha sonra terimleşerek Ehl-i Beyt mensuplarının özelikle de Hz. 
Hüseyin’in Kerbelâ’da şehit edilmesini anlatan eserler için kullanılmıştır.1 Ön-
celeri tarihi bir olay olarak tabakât ve tarih kitaplarında yer alan bu hadise, bu 
hadiseyi dile getiren şiir ve mersiyelerin söylenmesiyle edebi bir hüviyet kazan-
maya başlamıştır. Hidayete ve ebedi kurtuluşa ulaşmalarına vesile olan rahmet 
peygamberinin torununu ve beraberindekileri çöl sıcaklığında 10 gün susuz 
bırakarak hunharca şehit eden zalimleri tarih affetmemiş, bu kişiler günümüze 
kadar lanetle anılarak zulüm ve vefasızlığın sembolü olmuşlardır.

Kerbela hadisesine dair bilinen ilk eser Arap tarihçi Ebû Mihnef Lut bin 
Yahya’nın yazdığı Kitâbu Makteli’l-Hüseyn adlı eserdir. Bu eser içerik ve yapı 
açısından kendisinden sonraki müellifleri etkilemiş, yazılan tarihî ve edebî eser-
lere kaynaklık etmiştir. Eser, tarihî gerçekliklerin yanı sıra menkıbevî açıdan 
oldukça zengindir. 

Arapça yazılmış maktellerden biri de Ebu’l-Ferec İsfahânî tarafından yazılan 
Makâtilu’t-Tâlibiyyîn’dir. Ca‘fer-i Tayyar’ın şehadetiyle başlayan eserde, Ebû Tâ-
lib soyunun maruz kaldığı katliamlar anlatılmaktadır. Eserde Kerbelâ hadisesi 
de çok geniş bir şekilde ele alınmıştır. 

1  Şeyma Güngör, “Maktel”, TDVİA, c. 27, s. 455. İstanbul 2003. 
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Ebû İshak İsferâyînî’nin yazdığı Nûru’l-Ayn fi Meşhedi’l-Hüseyn de sevilmiş 
ve okunmuş Arapça maktellerden birisidir. 

Masra‘-i Tâûsî olarak da bilinen Seyyid Radiyyüddîn Ebu’l-Kâsım Alî et-
Tâûsî tarafından yazılan Kitâbu’l-Melhûf fî Katli’t-Tufûf adlı eser de Kerbelâ 
hadisesini tarihî ve menkıbevî-destanî özellikler taşıyacak şekilde işlemiştir.  
Müellif Kerbelâ hadisesinin bir facia değil de Şiîler için ilâhî bir lütuf olarak  
gerçekleştiğini anlatarak özellikle kendisinden sonra İran’da yazılan maktelleri 
meseleye yaklaşım açısından etkilemiştir.1

Esbağ bin Nubâte, Câbir bin Yezîd el-Cûfî, Hişâm bin Muhammed el-Kel-
bî, Muhammed bin Ömer el-Vâkıdî, Nasr bin Muzâhim el-Minkârî, Ma‘mer 
bin Müsennâ, Ebu’l-Hasan Medâinî, Muhammed bin Zekeriyya el-Gallâbî gibi 
isimler de Arapça maktel yazdıkları söylenen müelliflerdendir.2

Şiîliğin İran’da daha yaygın olmasından dolayı maktel türü eserler Fars 
edebiyatında zengin bir yankı bulmuştur. Seyyid Radiyyüddin et-Tâûsî’nin 
yazdığı maktelden sonra Hz. Hüseyin’in olacakları bile bile oraya gittiğini 
ve Müslümanların günahlarının affedilmesi için kendini kurban ettiğine, bu 
durumun Şiîlerin inançlarını canlı kılmak için ilâhî bir lütuf olduğuna dair 
inanç yaygınlık kazanmıştır. Özellikle Büveyhîlerin ve daha sonra Safevîlerin 
Kerbela hadisesini milli ve dinî bir tören olarak anmaları böyle bir ortamın 
gelişmesini sağlamıştır. Fars edebiyatında yazılan en önemli maktel Hüseyin 
Vâiz-i Kâşîfî’nin yazdığı 10 bölüm ve bir hatimeden oluşan Ravzatü’ş-Şühedâ 
adlı eserdir. Maktel türünün zirvesi olarak değerlendirilen bu eser, Safevîler 
döneminde ravzahanlar tarafından ravza denilen meclislerde ezbere okunmuş, 
başta Fuzûlî’nin Hadîkatu’s-Suedâ’sına ve başka maktellere örnek teşkil etmiş, 
Osmanlı sahasında Âşık Çelebi ve Câmî-i Rûmî tarafından tercüme edilmiştir. 
Uzun bir dönem bu eserin etkisinde kalan maktel edebiyatı Kaçarlar dönemin-
de canlanmış, bu devirde Belâ vü İbtilâ, Envâr-i Hüseynî, Mâtemgede, Dâstân-i 
Gam, Esrâru’ş-Şehâde, Hikmet-i Şehâdet gibi pek çok eser kaleme alınmıştır.3 

 
1 Şeyma Güngör, FUZÛLÎ, Hadikatü’s-Süeda, s. XXIV, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, An-

kara 1987. 
2 Kenan Özçelik, Yusuf-i Meddah ve Maktel-i Hüseyn, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2008.
3 Şeyma Güngör, a.g.e., s. XXV-XXVI; “Maktel-i Hüseyn”, TDVİA, c. 27, s. 456, İstanbul 2003.
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TÜRK EDEBİYATI’NDA MAKTEL-İ HÜSEYNLER

Kerbela hadisesi ve Hz. Hüseyin ile beraberindekilerin çoğunun eziyet ile 
şehit edilmesi edebiyatımızda da işlenmiş, bu konuda kuruluş devrinden itiba-
ren pek çok eser yazılmıştır. “Genel olarak dinî-tasavvufî Türk edebiyatında, 
özellikle de Alevîlik-Bektâşîlik gibi zümre edebiyatlarıyla divan, halk ve âşık 
edebiyatında Kerbelâ hadisesiyle ilgili olarak müstakil eserler, mersiye ve man-
zumeler telif edilmiş, ayrıca başta divan şairleri olmak üzere konuya eğilen 
sanatkârların, halk âşıklarının his ve hayal dünyalarının ortaya konmasında 
Kerbelâ adı önemli bir mazmuna dönüşmüştür.”1 

Edebiyatımızda bilinen ilk maktel, 1362 yılında Kastamonu’da yazılan ve 
bazı araştırmacılar tarafından Şâdî’ye, bazıları tarafından da Yûsuf-i Meddâh’a 
nisbet edilen Dâsitân-ı Maktel-i Hüseyn adlı eserdir.2 Çalışmamızın konusu 
olduğu için esere dair diğer bilgiler aşağıda verilecektir. 

Yahya bin Bahşî’nin h. 11 Şaban 910 Perşembe gününde tamamladığı 972 
beyitlik  Maktel-i Hüseyin de diğer eserler gibi meclislerde okunmak için ya-
zılmıştır. Eserin bilinen iki nüshası Ankara Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesi Ktp. 
Muzaffer Ozak No. 1/248 ve Bursa Yazma ve Eski Basmalar, Ulucami No. 
8074/1’de kayıtlıdır.3 

Hacı Nûreddîn Efendi tarafından h. 940’ta yazılan 10 bölümlük ve 1745 
beyitlik eser, kaynaklarda ve basılan kitapların ilk sayfasında Vâkıa-i Kerbelâ 
olarak geçmesine rağmen eserin sonlarında yer alan beyitten eser isminin Hü-
seyn’in Makteli olduğu anlaşılmaktadır.4 

Asrının ve edebiyat tarihimizin en kudretli şairlerinden Fuzûlî’nin yazdığı 
Hadîkatü’s-Süedâ’nın Türkiye ve yurt dışında 229 yazmasının bulunması ve 
9 defa basılması sahip olduğu şöhreti göstermesi açısından önemlidir. Fuzûlî,  
 

1 Mustafa Uzun,  “Türk Edebiyatında Kerbela”, TDVİA, c. 25, s. 274. İstanbul 2002.
2 Kenan Özçelik, Yusuf-i Meddah ve Maktel-i Hüseyn, Yayımlanmamış Yüksek Lisan Tezi, Ankara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2008. 
3 Süleyman Eroğlu, “Yahya bin Bahşi ve Maktel-i Hüseyn’i”,  Çeşitli Yönleriyle Kerbela Sempozyu-

mu Bildirileri Kitabı, 2. Cilt, s. 43-59, Sivas 2010.
4 Abdulmecit İslamoğlu, “Hacı Nureddin Efendi ve Hüseyn’in Makteli Adlı Eseri”, Çeşitli Yönle-

riyle Kerbela Sempozyumu Bildirileri Kitabı, 2. Cilt, s. 21, Sivas 2010.
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eserini yazarken genelde Kâşifî’nin Ravzatü’ş-Şühedâ’sından istifade etmekle 
beraber başka kaynaklardan da yararlandığını dile getirmektedir.1 Eserin bu 
derece yaygınlık kazanması aynı türde başka eserlerin yazılmasını azaltmıştır.

Türk edebiyatındaki önemli maktellerden biri de 16. asırda yaşamış üretken 
şairlerimizden Lâmiî Çelebi’nin yazdığı Kitâb-ı Maktel-i Âl-i Resûl adlı 1000 
beyit civarındaki mesnevidir. Şairin tüm maktel ve mersiyelerde lanet ve hakaret 
edilen Yezid’e lanet etmenin sakıncalı olduğunu iddia etmesi2 bu eseri diğer 
maktellerden ayırmaktadır.  

Âşık Çelebi (ö. 1572) tarafından yazılan Tercüme-i Ravzatü’ş-Şühedâ da Kâ-
şifî’nin eserinin bir tercümesidir. Eser Kenan Özçelik tarafından doktora tezi 
olarak hazırlanmaktadır. 

Kâşifî’nin eserinden yapılan diğer bir tercüme de Câmî-i Rûmî’nin Saâdet-
nâme adlı eseridir. Kütüphanelerde 20 civarında nüshası bulunan eser, edebi 
açıdan yüksek bir değere sahiptir. Cihan Okuyucu tarafından bir makale3 ile 
geniş bir şekilde tanıtılmıştır.  

Edebiyatımızdaki makteller yukarıda sayılanlarla sınırlı olmayıp çalışmamız 
esnasında karşılaştığımız gibi yazma eserlerimizin kataloglanmasındaki eksiklik 
ve yanlışlıklar nedeniyle kütüphanelerimizdeki manzum ve mensur maktellerin 
doğru bir listesini vermek mümkün görünmemektedir. Tanzimat Fermanı’ndan 
sonra edebiyatımıza yeni türlerin girmesiyle Kerbelâ hadisesi roman türünde 
de anlatılmış,4 Cumhuriyet döneminde yazılan romanların yanı sıra Hadîka-
tü’s-Süedâ başta olmak üzere bazı maktellerin sadeleştirilmesi yapılmıştır.

Şâdî Meddâh’ın Maktel-i Hüseyn’i

Şâdî Meddâh hakkında kaynaklarda hiçbir bilgiye ulaşılamamaktadır. Elde 
ettiğimiz bilgiler eserinin bazı nüshalarının hatimesinde yer almaktadır. Buna  
 
1 Şeyma Güngör, a.g.e. s. LXIII-LXXI.
2 Harun Arslan, Lâmiî-i Çelebi, Kitâb-ı Maktel-i Âl-i Resûl, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2001. 
3 Cihan Okuyucu, “Câmî-i Rûmî (Mısrî)  ve Saâdetnâme’si”, Türkiyat Mecmuası, s. 297-327, C. 

21/Bahar, 2011.
4 Bünyamin Çağlayan, Kerbela Mersiyeleri, s. 41, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997 Ankara. Ayrıca  bkz. Erol Oğur, “Tarihi Romanımızda Kerbela”  
s. 335-349,  Çeşitli Yönleriyle Kerbela Sempozyumu Bildirileri Kitabı, 2. Cilt, Sivas 2010.
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göre Şâdî Meddâh, beyit sayısını 3313 olarak verdiği eserine Kastamonu şehrin-
de, adil bir padişah olarak vasfettiği Âdil Bey oğlu Celâleddin Bayezid devrinde 
h. 763 yılının Şevval ayının bir pazar günü başlamış, eserini Zilhicce ayının 
sonlarına doğru bitirmiştir. 

Türk edebiyatında bilinen en eski Maktel-i Hüseyn olan bu eser 1362  
(h. 763)  yılında yazılmış ve bazı araştırmacılar tarafından Yûsuf-i Meddâh’a 
ait gösterilmekle beraber genel olarak Şâdî’ye ait olduğu bilinen 3313 beyitlik 
mesnevi nazım şeklindeki eserdir. Bu ihtilaf veya yanılgı yapılan çalışmalara ve 
neşirlere rağmen günümüze kadar fark edilememiştir. Bu çelişkiyi ilk defa fark 
eden Kenan Özçelik yaptığı yüksek lisans çalışmasında eserin Yûsuf-i Med-
dâh’a ait olduğunu kanıtlamaya çalışmıştır. Bu çalışmada ifade edildiğine göre 
bu eserden ilk bahseden Fuad Köprülü, eserin Şâdî veya Şeyyâd adlı birine;  
Abdulkadir Karahan ve Amil Çelebioğlu Kastamonulu Şâdî’ye ait olduğunu 
kesin bir şekilde ifade etmiştir1. Uzunçarşılı ise eserinin 125. sayfasında makteli 
“Meddâh” mahlaslı Yusuf ’a, 215. sayfasında ise “Meddâh mahlaslı bir zat”a2; 
İ. Hikmet Ertaylan3 “Yûsufî-i Meddâh’a; Iréne Mélikoff4 ise Şâdî Meddâh’a 
ait göstermiştir. Kenan Özçelik’in bu çalışmasından sonra Şeyma Güngör5, ve 
Hasan Aksoy6  gibi araştırmacılar eserin Yûsuf-i Meddâh’a ait olduğunu kabul 
etmişlerdir. Kenan Erdoğan’ın bir tebliğde7 tanıttığı nüshanın sonunda “Med-
dahı ‘abdullâh..” ibaresinin geçmesi o dönemde halk arasında dolaşarak kıssa 
ve destan anlatan meddahların bu tür eserleri sahiplendiklerini ve kendilerine 
göre dönüştürmüş olabileceklerini, bu eserin asıl müellifinin belirlenmesinin 
zorluğunu göstermektedir. 

1 Kenan Özçelik, a.g.t. s. 60-82. 
2 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri, s. 125, s. 215, 

Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2. Baskı, Ankara 1969.
3 İ. Hikmet Ertaylan, “Yûsufî-i Meddâh Yeni İki Varaka ve Gülşah Nüshası – Hamûşnâme – Dasi-

tan-ı İblis Aleyhilla’ne ve  Maktel-i Hüseyn”, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, s.105-121, c. 1, sayı 
2, Nisan 1946.

4 Iréne Mélikoff, Türk Destanlarında Kerbela Dramı I, II, (çev: Muzaffer Uyguner), Türk Folkloru 
Araştırmaları, sayı 74, s. 5-8, sayı 75, s. 20-21.

5 Şeyma Güngör, “Maktel Geleneği ve Hadikatü’s-Süeda”, Diyanet Aylık Dergi, s. 61, sayı 252, 
Aralık 2011.

6 Hasan Aksoy, “Yusuf Meddah”, TDVİA, c. 44, s.19, İstanbul 2013. 
7 Kenan Erdoğan, “Maktel-i Hüseyin, Manisa Nüshası ve Sünni ve Harici Kavramları Üzerine”, 

Çeşitli Yönleriyle Kerbela Sempozyumu Bildirileri Kitabı, 2. Cilt, s. 64, Sivas 2010.
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 Kemankeş 528

 Yazma Bağ. 4041

 03 Gedik 17179

 06 Mil A Yz 8887

 AE MNZ 1314

 06  Hk 45

 06 Mil Yz A 8082

Nüshaların sonlarından aldığımız ve müellif isimlerinin geçtiği yukarıdaki 
beyitlere bakıldığında beşinde “Şâdî/Şâzî” kelimesinin “Meddâh” kelimesi ile 
birlikte geçtiği görülmektedir. Kelimenin tezat diyeceğimiz bir şekilde günâh-
kâr / günâhlu kelimesiyle birlikte kullanılmış olması müellif ismi olma ihtima-
lini kuvvetlendirmektedir. 

66 l

0066 HHHHkkk 45454545

AAAEEE MNMNMNNNNNNZZ 131314144

0066 MiMM l A YY 88888887

YYYY BB ğğ 40404141

KKK kk 5525 8
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Yusuf-i Meddah ise aşağıda yer alan beyitlerde görüleceği gibi kendisine 
nisbet edilen bu Maktel-i Hüseyn dışındaki tüm eserlerinde  “Yûsuf-i Meddâh” 
mahlasını kullanmıştır. Müellifin dört eserinin ve Maktel-i Hüseyn’in aynı ve-
zinle yazılmış olması vezin zaruriyeti dolayısıyla farklı mahlaslar kullanmış olma 
ihtimalini ortadan kaldırmaktadır. 

Dâsitân-i İblis ‘Aleyhi’l-La‘ne:  Yûsuf-i Meddâh eger yolda kala
    Ol şehün ‘ışkı irüre menzile1  

Hikâyet-i Kız u Cuhûd:  Mevlanânın yüzi suyı hürmeti
    Yûsuf-ı Meddâhı sen tutma katı

Kadı ve Uğru Destanı:  Yûsuf-i Meddâh bî-çâre fakîr
    İlmi yokdur lâ-cerem oldı hakîr2

Varka ve Gülşâh:   Yûsuf-ı Meddâh bî-çâre anun
    ‘Işkı yolında fidâ eyle canun3

Meddâh kelimesinin o dönemler halk arasında dolaşarak bu tür destan ve 
hikâye okuyanlar için meslek adı olarak kullanıldığının bilinmesi, araştırdığımız 
kadarıyla hiçbir nüshasında Yusuf ibaresine rastlanmaması, müellifler tarafın-
dan değiştirilmiş olsa bile müellif adı olarak anlaşılabilecek Şâdî / Şâzî keli-
mesine 5 nüshada rastlanması gibi durumlar dikkate alınarak müellif isminin 
şimdilik kesin bir şekilde “Yûsuf-i Meddâh” değil de “Meddâh” veya ihtiyatlı 
bir şekilde Şâdî Meddâh olarak söylenebileceği kanaatindeyiz. Şâdî diye birinin 
hayatı hakkında hiçbir kaynakta herhangi bir bilgiye rastlanmaması öyle biri-
nin bir maktel yazmış olma ihtimalini ortadan kaldırmaz. Elimizdeki bilgiler  
müellif ismi noktasında kesin bir tespit için yetersizdir. Kataloglardaki yanlışlık-
ların yol açtığı hatalar dikkate alınarak yurt içinde ve yurt dışında ulaşılabilen 
bütün maktel nüshaları değerlendirilerek kurulacak bir tenkitli metin çalışma-
sında sorunun halledilebileceği ümidindeyiz. 

1 İ. H. Ertaylan, a.g.m., s. 116.
2 Bu iki beyit sayın Özçelik’in çalışmasının 15 ve 20. sayfalarından alınmıştır. 
3 Kazım Köktekin, Yusuf-i Meddah – Varka ve Gülşah, s. 294; b. 1731,  Türk Dil Kurumu Yayınları, 

Ankara 2007. 
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Eser Üzerinde Yapılan Çalışmalar

Eser üzerinde ilk çalışmalar İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 
bölümünde mezuniyet tezi olarak Yaşar Türkay (Kastamonulu Şâdî’nin Maktel-i 
Hüseyn’i (1b- 28a) 1974) ve Dursun Boztosun (Kastamonulu Şâdî’nin Maktel-i 
Hüseyn’i (28b-54a) 1973) tarafından yapılmıştır. 

Daha sonra Nurcan Öznal Güder tarafından eser üzerinde bir doktora tezi 
çalışması yapılmıştır.1  Söz konusu çalışmada Güder, İstanbul kütüphanelerinde 
esere ait üç nüshaya ulaştığını belirterek AE MNZ 1313, AE MNZ 1314’te 
kayıtlı nüshalardan kısaca bahsettikten sonra çalışmasını 1521 yılında Ali 
bin Mûsâ tarafından istinsah edilen Kemankeş 528’de kayıtlı nüsha üzerinde 
kurduğunu ifade etmektedir.2 Çalışmaya esas nüshada eserin 3313 beyitten 
oluştuğuna dair bir beyit olmasına rağmen Güder’in çalışması 3034 beyitten 
oluşmaktadır. 

Kenan Özçelik’in çalışmasında belirttiği gibi  diğer bir çalışma Özlem De-
mirel3 tarafından doktora tezi olarak yapılmış ve eserin farklı bir nüshası bu kez 
Âşıkî adlı birisine ait gösterilmiştir. 2094 beyitten oluşan çalışmaya esas nüs-
hanın 2a’dan ve Abdullah bin Müslim çocuklarının şehit edilmesiyle başlaması 
eksik bir nüsha olduğunu göstermektedir. Eserde mesnevi beyitleri arasında 
Âşıkî mahlaslı bir şairin gazelleri, sonunda ise Safî mahlaslı Cezerî Kâsım Pa-
şa’nın “vah Hüseyin” redifli kasidesi bulunmaktadır. Türk Dil Kurumu kütüp-
hanesinde kayıtlı olduğu belirtilen nüsha 71b’de sona ermektedir. Bu eser de 
10 meclisten oluşmakta, neşrimize esas aldığımız nüsha ve diğer nüshalar ile 
olay akışı ve beyit benzerliği açısından Âşıkî’ye aitliği şüpheli, Şâdî Meddâh’ın 
eklemeler yapılmış bir nüshası olma ihtimali yüksek bir eserdir. 

 Kenan Özçelik ise hazırladığı yüksek lisans tezi çalışmasında bugüne kadar 
makteller üzerinde yapılan çalışmaları değerlendirdikten sonra dört nüshayı 
tanıtır ve eserin 06 Mil Yz A 8082’de kayıtlı nüshasını esas alarak metnini 
oluşturur. Bu çalışmanın en önemli özelliği Köprülü’den itibaren farklı kişilere 

1 Nurcan Öznal Güder, Kastamonulu Şâzî – Maktel-i Hüseyn (İnceleme -Metin - Sözlük - Adlar Dizi-
ni), Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997 İstanbul. 

2 Nurcan Öznal Güder, a.g.e. s. XXI.  
3 Özlem Demirel, Âşıkî’nin Maktel-i Hüseyn’i Üzerine Dil İncelemesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, 

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2007. 
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nisbet edilerek üzerinde makaleler yazılan, tezler hazırlanan eserin aslında tek 
bir müellife ait olduğunun ilk defa fark edilmesi ve eserin Yûsuf-i Meddâh’ın 
Varka ve Gülşah mesnevisi ile karşılaştırılarak ona ait olduğunun kanıtlanmaya 
çalışılmasıdır. 

Yapılan son çalışmada ise malesef katalog kayıtlarındaki yanlışlıklar ve çalış-
ma esnasındaki dikkatsizlikler neticesinde eser, Kemterî İbrahim adındaki bir 
müstensihe nisbet edilmiştir.1 Nüshanın 107a varakında 

  Kim olur Şâdî-yi Meddâh-ı hakîr
  Kim ola da‘vî hünerden ola fakîr

beyti olmasına rağmen açık bir şekilde müstensih tarafından yazılmış olan 
107b’deki

  Kâtibinün Kemterî’dür mahlası
  Asıl ismi İbrâhîm’dür bir ‘âsî

beyti anlaşılmadığından bu çalışmada da eser Kemterî İbrâhîm adlı birine mal 
edilmiştir. 

Eserin İncelenen Nüshaları

Milli Kütüphane, 06 Hk 45: Neşrimize esas aldığımız bu nüsha, h. 1040 
yılının Zilka’ide ayı ortalarında (16. gün) bir Cuma günü Murtaza Halife bin 
Hacı Hasan tarafından istinsah edilmiştir. 145x104-205x145 mm. boyutunda 
olan eserin her sahifesinde 15 beyit bulunmaktadır. Eser kataloğa Kastamonulu 
Şadi’ye ait Maktel-i Hüseyn şeklinde kaydedilmiştir. Eserin 1a yüzünde ramazan 
ayının faziletleri hakkında eksik ve tahrip olmuş bir şiir bulunmaktadır. Eserin 
başladığı 1b yüzünde ise kırmızı mürekkeple yazılmış “Hâzâ kitâbu makâleti 
İmâm Hüseyn Şehîd-i Kerbelâ ibn ‘Aliyyi’l-Murtazâ” başlığı bulunmaktadır.  
Bu başlığın hemen üstünde ise siyah kurşun kalemle “Maktel-i Hüseyn ‘Aley-
hi’s-selâm” yazılmıştır. 309 varak olan eser sahife esas alınarak numaralandı-
rılmış, 9. sahifeden sonra ise sadece tek rakamla biten sahifeler numaralan-
dırılmıştır. Harekeli nesihle yazılmış olan nüshada meclis ve şiir başlıkları 
kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Nüsha geç sayılabilecek bir dönemde (m. 1631)  

1 Jale Zümrüt Menteş, Kemterî İbrahim Maktel-i İmam Hüseyin (inceleme-çeviri yazı-sözlük), Ya-
yımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens-
titüsü, Kahramanmaraş 2013. 
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istinsah edilmiş olmasına rağmen Eski Anadolu Türkçesi olarak tabir edilen 
dönemin imla ve dil özelliklerini taşımaktadır.

Hacı Selim Ağa Yazma Eser Ktp., Kemankeş 528: H. 927 (m. 1521) yılın-
da istinsah  edilen nüshanın müstensihi Ali bin Mûsâ’dır. 102 varaktan oluşan 
bu nüshanın boyutları 245x163 – 215x125 mm. olarak verilmiştir. Başlıklar 
Farsça ve kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Başlarda değişse de her sahifede genel 
olarak 15 beyit vardır. İnce ve harekeli bir nesihle yazılmıştır. 

Süleymaniye Yazma Eser Ktp. Yazma Bağışlar 4041: İstinsah bilgisine 
dair herhangi bir kayıt bulunmayan bu nüsha 100 varaktır. Boyut ölçüleri ise 
150x92-208x145 mm. olarak verilmiştir. Baştaki vikaye yapraklarında Hadîka-
tü’s-Süedâ’dan bazı beyitler çok özenli bir hatla yazılmıştır. Her sahifede 13 beyit 
vardır. Nesih hatla yazılan nüshada cetveller ve başlıklar kırmızı mürekkeple 
yazılmıştır. Eserin sonunda bir dua bulunmaktadır. 

Millet Yazma Eser Kütüphanesi, AE MNZ 1313: Hâfız Bekir bin Mu-
hammed tarafından h. 1248 yılının Safer ayında salı günü harekeli nesih hat-
tıyla istinsah edilmiştir. 133 varaklık bu nüshanın her sahifesinde 11 beyit 
bulunmaktadır. Başlıklar kırmızı mürekkeple yazılmıştır. 

Millet Yazma Eser Kütüphanesi, AE MNZ 1314: 86 varaklık bu nüshanın 
müstensihi ve istinsah tarihine ait herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Her 
sahifede genel olarak 17 beyit bulunmaktadır. Nesih hatlı bu nüshada başlıklar 
ve cetveller kırmızı mürekkeple yazılmıştır. 

Milli Kütüphane, 03 Gedik 17179: 107 varak olan nüsha, h.1024 yılının 
Zilhicce ayının ortalarında (17. gün) Perşembe günü kuşluk vaktinde Kemterî 
mahlaslı İbrâhîm tarafından yazılmıştır.  Nesih hatla yazılmış olan nüshanın her 
sahifesinde 13 beyit bulunmaktadır. Başlıklar kırmızı mürekkeple yazılmıştır. 

Milli Kütüphane, 06 Mil Yz A 8082: 95 varak olan bu nüsha, h.1128 
/ (m. 1716) yılında Seyyid Hacı Süleyman adlı biri tarafından istinsah edil-
miştir. Harekeli nesihle yazılan nüshanın boyutları, 215x155 - 170x115 mm. 
olarak verilmiştir. Her sahifede genel olarak 15 beyit bulunmaktadır. Cetveller 
ve Farsça olan başlıklar, kırmızı mürekkeple yazılmıştır. 
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Konusu ve Tertibi

İncelediğimiz nüshalar arasında en çok beytin olduğu nüsha 3174 beyit ile 
neşrimize esas olan 06 HK 45’te kayıtlı nüshadır. Böylece müellif nüshasına 
göre sadece 139 beyit eksik kalmaktadır.

Ebû Mihnef ’in yazdığı Maktelü’l-Hüseyn veya ondan uyarlama yoluyla yazı-
lan diğer makteller gibi bu eser de Muharrem’in ilk on günü her gün bir meclis 
okunmak üzere 10 meclisten oluşmaktadır. Neşrimize esas aldığımız nüshada 
Tevhid ve Peygamber övgüsünden sonra eser, Hz. Hüseyin efendimizin ailesiyle 
birlikte Mekke’de oturduğunu, olumsuz sıfatlarla anılan Yezid’in ise dönemin 
beyi olduğunu anlatarak başlar. Birinci meclise dair herhangi bir başlık olma-
makla beraber bu meclisin 15. beyit ile başladığı görülmektedir. 

  İşidünüz imdi siz ey dostân
Söyleyelüm bir ‘acâyib dâsitân (15)

  Kim neler oldı cihânda iy safâ
Âl ü evlâd-i Muhammed Mustafâ (16)

 Eserin devamında ise; Hz. Hüseyin’in çevresiyle yaptığı istişarelere 
uyarak Müslim bin Akil’i Kûfe’ye göndermesi, orada Hz. Hüseyin adına biat 
alınması, durumu öğrenen Yezid’in Ubeydullah bin Ziyad’ı sorunu çözmek için 
oraya vali ataması, Biat eden halkın sindirilmesi ve Müslim ile Hânî bin Ur-
ve’nin şehit edilmesi, Hz. Hüseyin’in Kûfe’ye doğru yola çıkması, Yolda Kûfe’de 
yaşananları haber alması, Yanında kalan 70 civarındaki kişi ile Kerbelâ’da muha-
sara altına alınması, Taraflar arasında anlaşma sağlama çabaları, Hz. Hüseyin’in 
tüm çabasına rağmen şartlarının reddedilmesi, Hz. Hüseyin ve yanındakilerin 
maruz kaldığı eziyet, Maruz kaldıkları eziyete rağmen teslim olmayıp kahra-
manca savaşmaları, Savaş boyunca Hz. Hüseyin efendimizin safında olanların 
gösterdiği kahramanlıklar ve şehit olmaları, Hz. Hüseyin’in şehit edilmesi ve 
mübarek başının kesilmesi, Ehl-i Beyt’in çadırlarının yağmalanması, Yezid or-
dusunun şehit olanları defnetmeden Hz. Hüseyin’in kesik başı, oğlu Zeynelabi-
din ve ailesi ile birlikte Şam’a doğru yola çıkması, Civarda ikamet eden Yahudi 
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kabilesinin gelip şehitleri defnetmesi, Kafilenin Şam yolunda yaşadığı olaylar 
ve kesik başın etrafında gerçekleşen olağanüstülükler, Kafilenin Yezid sarayına 
varması ile orada yaşanan olaylar, Yezid’in sarayındaki misafirler tarafından kı-
nanması, Hz. Zeynelabidin ile Yezid arasındaki sözlü mücadele, Ehl-i Beyt’in 
Medine’ye gönderilmesi gibi durumlar anlatılmaktadır. 

Yazmada sayfaya göre numaralandırılma yapılmış olsa da neşirde varaklara 
göre yeni bir numaralandırma yapılmıştır.

Yazmanın oldukça orjinal diyebileceğimiz imla özellikleri korunmaya ça-
lışılmış, sadece yayınımızın muhatabı olan kitle dikkate alınarak terkiplerde 
birlik sağlanmıştır. 

Kelimelerin eksik yazıldığı, anlamın bozulduğu nadir yerlerde ise metin 
tamiri yapılmaya çalışılmış, bu durum notlarla izah edilmiştir. 

     Uzm. Yrd. İsmet İPEK
                 Yazma Eserler Kurumu
                 Çeviri ve Yayım Dairesi
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42 METİN - Maktel-i Hüseyn

Maktel-i Hüseyn (‘aleyhi’s-selâm)

Hazâ Kitâb-ı Makâlet-i İmâm Hüseyin Şehîd-i Kerbelâ  
ibn Aliyyü’l-Murtazâ

Evvelâ zikr-i Hudâ-vend-i Kadîm 
Ol-durur bilgil Alîm ü hem Rahîm 

Kâdir ü Kahhâr-ı şâh-ı Lâ-Yezâl 
Sâtir ü Settâr-ı Rabb-i Zü’l-Celâl

Râzık u Rezzâk-ı bu ins ü melek 
Hâkim-i arz ve âsmân ü felek

Ol-durur hem bî-şerîk ü bî-misâl 
Âfitâb-ı rahmetidür bî-zevâl

Bil anun zikri-durur vâcib olan 
Ehl-i imân gönlüni rûşen kılan

Ba’dehu medh-i Muhammed Mustafâ 
Vâcib oldur bize ey kân-ı safâ

Ol-durur bilgil habîb-i Kirdigâr 
İhtiyâr oldur kamudan ihtiyâr

Ol Rasûlullâh-ı âlem şâh-ı dîn 
Fahr-i âlem rahmeten li’l-âlemîn 

Küfri dünyâdan götürdi ol Emîn 
Ol getürdi âleme îmân ü dîn

Âdem andan buldu fahrı kıldı nâz 
Hem Halîlullâh kim oldur dil-nevâz

Mûsâ andandur Kelîmullâh olan 
Îsâ anun ile Rûhullâh olan

Yazuğumuz derdine dermân olur  
Cümle mü’minler dîn ü îmân bulur

Ol Muhammed Mustafâ kân-ı kerem  
Seyyid-i hayrü’l-beşer ol muhterem 

Es-salâtü ve’s-selâm etbâ‘ına   
Ve muhibb-i âline ve ashâbına
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İşidünüz imdi siz ey dostân   
Söyleyelüm bir ‘acâyib dâsitân

Kim neler oldı cihânda iy safâ   
Âl-i evlâd-i Muhammed Mustafâ

Nûr-ı çeşm-i Ahmed’i ey mü’minân  
Kim neler itdi Hâricî-yi zâlimân

Ol Muhammed Mustafâ’nun dîdesi  
Nice oldı Kerbelâ’da nicesi

Maktelinden ol Emîre’l-Mü’minîn  
Ben Hüseyn’ün binde birin eydeyin

Ol ciger-gûş-ı Rasûl-i Kirdigâr  
Kerbelâ’da oldı ana kâr u zâr

Cân kulağıyla işidün bu sözi   
Mustafâ yarın unutmaya sizi

Ol zemânda hem Yezîd bir beg-idi  
Seg-i kemter ol hasûddan yig-idi

Çün Dımışk-idi ana hem taht-gâh  
Beklemişdi ol Yezîd-i pür-günâh

Dinle imdi n’itdi ol dûn-ı değâ   
Gümreh-i Âl-i Aliyyü’l-Murtazâ 

Ol zemân kim Şâm’da olurdı Yezîd  
Oku la‘net cânına benden işit

Ka‘be’ye irmiş-idi anda Hüseyn  
Buldı anda dîn-i Ahmed çünki zeyn

Kavm u kartaşları ve yâranları   
Akrabâsı ve kabîle hep varı

Kim ferâgat idüp oturmış-idi   
Dünyâdan elini götürmiş-idi

Anun-içün kim Muhammed Mustafâ  
İtdi vasiyyet ‘Aliyyü’l-Murtazâ

[2a]
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Kim ciger-gûşum cihânda siz dahi  
Çekmenüz tîg ey vefâ-dâr-ı sehî

Çün vasiyyet dutuben oldı mukîm  
Ya‘ni ol ibn-i ‘Alî şâh-ı kerîm

Ol zemânda kim Havâric çoğ-idi  
Mü’minler az-idi güci yoğ-idi

Dünyâya hükmin giçürdi ol pelîd  
Ol Yezid-i bî-imân misl-i merîd

İşid imdi ol Yezîd’i n’eyledi   
Uş bu sözi gör ki nice söyledi

Eytdi düşman bana kim olmış-durur  
Ol ‘Alî oğlu Hüseyn kalmış-durur

Bir gün ola anı dahi yitürem   
‘Âkibet ben kendü işim bitürem

Böyle dirdi beglerine dem-be-dem  
Ol Havâric ve Yezîd ehl-i cahem

Çün mukadder oldı ana taht ü tâc  
Yidi iklîmden gelür idi harâc

Beglerinün adın eydeyin sana   
Dut kulağun bir zemân benden yana

Birisi Mervân biri Serhayl idi   
Birisinün ‘Amr-i ‘Âs-idi adı

Ol birisiydi Ziyâd-ı bed-gümân   
Bulmaya Hak’dan münâfıklar emân

Hem biri ‘Ubeydullah ibn-i Ziyâd  
Hem birine oldı Nu‘mân bilgil ad

Ol biri ‘Abdü’l-Melik Mervân-ı har  
Her ne olur ol la‘în itden biter

Her birine çün Yezîd bir şâr virür  
Sancağı nekkâre ile göndürür
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‘Amr-i Âs’ı Mısr’a göndürdi hemîn  
Basra’da idi ol ‘Abdullâh-i la‘în 

Virdi Kûfe şehrini Nu‘mân’a ol  
Gitdi tabl u ‘alem ile ol fuzûl

Ol ‘Abdullâh-ı la‘în ol pelîd   
Çünki Basra şehrine girdi ol it

Mekr ü hîle ile âl idi işi    
Olmış-idi çün Yezîd’in yoldaşı

Hâricîlerün biri Nu‘mân idi   
Kûfe şehrinde ulu sultân idi

Gönli içi dolu-y-ıdı kibr ü kîn   
Körliğine vir salavât ey Emîn

Kûfe şehrine hüküm eyler-idi   
Mustafâ kavminden anda var-idi

El götürdi ol la‘în-i bed-fi’âl   
Mustafâ kavmine ide hîle âl

Kıldı bî-dâd işler ol bed-baht-ı şûm  
Munzar oğlu Nu‘mân idi ol zalûm

Seyyid’in ashâbı Kûfe’de olur   
Kimi şehirde kimi köyde olur

İbn-i Mahnef Lût oğlı söyledi   
Yazdı Yahyâ’dan rivâyet eyledi

Bir dahi işid rivâyet eyleyen   
Sa‘d-ı Vakkâs oğlı idi söyleyen

Kim Rasûl ashâbınun oğulları   
Kûfe şehrinde olurdı her biri

Yitmiş iki pehlüvân idi bular   
Kamu bir gün bir yire cem‘ oldılar

Danışık eylediler bunlar hemîn   
Bir yire dizildi cümle müslimîn
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Bunlarun içinde bir er var-idi   
Kim Şerîh Kâdî1 ana dirler-idi

Şehr içinde andan ulu yoğ-idi  
‘Âlim ve pîr-idi mâlı çoğ-idi

İki oğlı pehlüvân idi be-nâm   
Mü’min-idi sâdık-idi ol hümâm

Yitmiş iki pehlüvânlar geldiler   
Kâdî evinde bular cem‘ oldılar

Eytdiler ki ey İmâmi’l-Müslimîn  
Zulme meşgûl oldı yavlak bu la‘în

İşbu Munzar oğlı Nu‘mân zî-habît  
El götürdi bize zulm eyler bu it

Bunlarun kasdı bizüm ile yavuz  
Biz bularınla ‘aceb ne kılavuz

İmdi biz bir yire cem‘ olmak gerek  
Bu işün tedbîrini kılmak gerek

Kâdî eydür bizde olmaz bu haber  
Zîrâ bize bu halk çok gelür gider

Yâ sahâbe bize bir halvet makâm  
Vâcib oldı isteyelüm ya kirâm

Maslahat gördi bu sözi kamusı   
Hem var-idi anlarun bir ulusı

Mustafâ devrinden hem ol var-idi  
Hânî bin ‘Urve ana dirler-idi

Hânî’yi hem ol Muhammed Mustafâ  
Oğlı kimi bislemişdi ol safâ

Ol yârenler kamusı cem‘ oldılar  
Hânî bin ‘Urve evine geldiler

Yitmiş iki pehlüvân bunlar tamâm  
Bir kaçınun adını kılam be-nâm
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Biri Süleymân-ı Nasru Hurdâ‘îdi  
Biri adı Hârût-ı Râ‘î-y-idi

Bir Kesîr oğlı Muhammed’dür be-nâm  
Birisi Muhtâr idi ol şâd-kâm

Biri Münâm oğlı ‘Abdullâh-idi   
Biri Târık biri ‘Abdullâh-idi

‘Abdu Rahman Mahnef oğlıdur biri  
Müslim idi birisi ey dîn eri

Nevfil oğlı Varkâ durur biri   
Dahi Eş‘as2 oğlı Ahmed’dür biri

Biri Sa‘d-i Vakkâs oğlı ‘Amr idi   
Biri ‘Alî’nün nökeri Şimr idi

Mü’min evvel sonra Hâricî olur  
Dinle imdi bunları gör ne kılur

Cem‘ oluben cümlesi danışdılar  
Oğlı kızı milk ü mâldan geçdiler

Dilediler ‘Alî ‘ışkına bular   
Cümle cânı başı fidâ kılalar

Didiler ki işbu yolda cânumız   
Fidâ oğlı kızı hânimânumuz

El tutuben ahd ü peymân itdiler   
Terk-i cân-ile hânümân itdiler

Oynayalım dîn yolunda cân u baş  
Allah ola çünki bu işde yoldaş

Yârî kılursa bize Perverdigâr   
Hâricîlerden götürelüm tamar

Bir kişi gerek bize kim baş ola   
Bu işlerde hem bize yoldaş ola

Eytdiler meğer Hüseyn-i ber-güzîn  
Mekke’den gele Emîre’l-Mü’minîn 
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Ol Kesîr oğlı Muhammed söyledi  
Bir sözüm var eydeyin dinleñ didi

Ey cemâ‘at ger Hüseyn’e bir haber  
Viresiz de sonra kopa şûr-i şer

Ol işi işlen ki başa iltesiz   
Olmasun ki girü peşmân yitesiz

Anı yerinden idesiz siz cüdâ   
Ahdinüze kılmayasız çün vefâ

Kim ferâgatdür Emîre’l-Mü’minîn  
Kendi vaktinde oturmışdur hemîn

Hâricîler devridür uşbu zemân   
Olmasun ki işimüz ola ziyân

Nâgâh anı Hâricîler anlaya   
İş kılalar bize ‘âlem danlaya

Olmasun işi ziyâne iltesiz   
Tengri dergâhında küfre yitesiz

Döndi Muhtâr eydür ey sâhib-nazar 
Gerçeğin eydür Muhammed bu haber

Maslahat idi ki söyledi size   
Olmasun ki od gele yüzünize

Ol cemâ‘at söylediler cem‘-ile   
Vâcib oldur ki Hüseyn bunda gele

Kim ‘Alî oğlı Hüseyn’i şîr-i ner   
Ol gelürse bizüm işimüz biter

Pes Şerîh Kâdî’nin oğlına bular   
Nâme yazdurup karâr eylediler

Her birisi nâmede kıldı beyân  
‘Ahd-i bey‘at kılduğın cümle ‘ayân

Hem Hüseyn’e nice dürlü çok selâm  
Yazdılar ki tiz irişgil yâ İmâm

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

[4b]



55

[ ][[[[[[[ ]]]



56 METİN - Maktel-i Hüseyn

Yâ Emîre’l-Mü’minîn eyle meded  
Sen bu mü’minler sözini kılma red

Hâşâ siz de kim bizi yâd idesiz  
Maksûdumız ol ki bunda gelesiz

Yâ Emîr uş bunda yarağ eyledük  
Nâmede biz vasf-ı hâli söyledük

On sekiz bin leşker-i mü’min tamâm  
Yitmiş iki pehlüvânlardur be-nâm

Uşda leşker kamusı oldı yakîn  
Eksügümiz siz Emîre’l-Mü’minîn

Lutf kılkıl  yâ Hüseyn-i pâk-i dîn  
Kûfe şehrine değin gelgil hemîn

Bâkî bunda hâzır olmışdur çeri  
Pâdişâhımuz bize kılsa yârî

Tâ kırarduk biz Havârici tamâm  
Ger bizüm-ile bile olsa İmâm

Böyle diyü yazdılar ol nâmede  
Kudret-i Hak bunlara gör kim n’ide

Yazdılar nâmeyi ol dem durdılar  
Mühr urup Muhtâr önünde kodılar

Nâmeyi Muhtâr Muhammed’e virür  
Aldı Muhammed anı gör ne kılur

Sâlih adlu bir kulı vardur meğer  
Virdi nâmeyi ana ol şîr-i ner

Yarağ itdi ol kulunı göndürür  
Ol yazılan nâmeyi ana virür

Aldı Sâlih nâmeyi oldı revân  
Dinle imdi ne kılur ol Müste‘ân

Râvîsi böyle rivâyet eyledi   
İbn-i Mahnef Lût oğlı söyledi
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Kim sekiz günde irişdi ol gulâm  
Mekke şehrinde oturmışdı İmâm

Kıldılar ol dem haber ki yâ Emîn  
Kûfe’den bir kâside irdi hemîn

Pes Hüseyin eydür gelsün görelüm  
Neye geldi bunda ana soralum

Aldılar anı hemân-dem geldiler  
Tâ Hüseyn’ün tapusına irdiler

Geldi ilçi yüz yire urdı revân  
Sundı nâmeyi Hüseyn’e ol zemân

Nâmeyi aldı Hüseyn-i bâ-safâ  
Okudı bildi anı ol bâ-vefâ

Her ne yazıldı-y-ise bildi kamu  
Ehl-i Beyt’i dirleyüb geldi ‘amû

Okudı kardaşları dahi gelür   
Cümlesi bir araya hep cem‘ olur

Geldiler Hüseyn’e virdiler selâm  
Cümlenün aldı selâmın ol İmâm

Hem dahi Müslim gelür anda bile  
Hâşimî kamu dizildi cem-‘ile

Söyledi ol dem Hüseyn-i şîr-i ner  
Kim ola ki bizden ilte bir haber

Müslim eydür ben varam anda i yâr  
Ol ‘Alî’nün kardaşı oğlı kibâr

Râzî oldı Kûfe’ye varmaklığa  
Tâ bularun hâline irmekliğe

Cem‘ oluben Hâşimîler geldiler  
Nâmenün hükmin kamusı bildiler

Bunlara eydür Hüseyn-i pehlüvân  
Nâme hükmine ne dirsiz dir hemân
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Ol cemâ‘at bizden isterler meded  
Yâri kıla onarıcı ol Ahed

İbn-i ‘Abbâs eydür ey kân-ı kerem  
Ben za‘îfi dinle ki gör ne direm

Ben direm ki sana ya sâhib-nazar  
Eylemek gerek bu işlerden hazer

Bunlarun sözüne hîç aldanmanuz  
Anlarun kavlini gerçek sanmanuz

Ne işimüz var bularunla bizüm  
Kendüler bilsün size budur sözüm

Varmazuz biz bunlara ey pehlüvân  
Olmasun ki irişe sana ziyân

İbn-i ‘Abbâs işbu sözi söyledi  
Ana Hüseyin cevâb gör ne didi

Seyyid eydür ki işid yâ ibn-i ‘am  
Her ne ki takdîr ise oldur kalem

Vâcib oldur kim bize varmak gerek  
Bunlarun ahvâlini bilmek gerek

Bunlara itmek reddi mürvet değil  
Her ki erdür bu sözi kıla kabûl

Eydür ‘Abdullâh ki ey Zeyne’l-beşer  
Bilelüm biz bu haberden hayr u şer

Bunlara evvel virelüm bir kişi  
Kim kıla bize ‘ayân kamu işi

Vara ol anlara bey‘at kıldura   
Gele bunda bize anı bildüre

Çün ‘ayân ola bize uşbu nişân  
Gönlümüzde kalmaya hergiz gümân

Seyyid eydür kim vara bizden ana  
Didiler biz bende-fermânuz sana

[6a]
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[6b]

Didiler ki ey Emîre’l-Mü’minîn  
Emrünüz olsun sizün bize hemîn

Hâk-i pâyunda fidâdur cânımuz  
Biz kuluz sensin ulu sultânımuz

Sende gördük biz kerâmet  mu‘cizât  
Hem senindür taht u fevk-i şeş-cihât

Kamu senün emrüne fermân bizüz  
Her ne kim dirsen biz anı eylerüz

Senden ulu dahi kim ola bize  
Ol İmâm yavlak sevindi bu söze

Müslim’e eydür ki sen varmak gerek  
Varub anlar hâlini bilmek gerek

Müslim eydür varayım ey nam-dâr
Yolunuzda sad-hezâran can-nisâr

Ben varub getüreyim andan haber  
Döndi Seyyid söyledi ol şîr-i ner

Eydür imdi kıl yarağun yâ kirâm  
Sa‘d’i dahi al bile ey şâd-kâm

Ol zemânda Sa‘dî yavlak pîr-idi  
On yedi kuldan ‘Alî’nün bir-idi

Müslim’ün hem iki oğlı3 var-durur  
Biri Muhammed biri İbrâhîm-durur

Yavrı-y-ıdı hem severdi cân-ile  
Aldı anun dahi ikisin bile

Geldi Seyyid katına destûr diler   
Gitmek içün Kûfe’ye ol şîr-i ner

Yola girdi Sa‘d ü Müslim gitdiler  
Kûfe’ye yakın gelüben yetdiler

Çünki şehrün yakınına geldiler
Bir arada karâr idüp kondular
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Sa’dî eydür siz durun ben varayım  
Haberinüz anlara bildüreyim

Maslahatdur diyü bunlar söyledi  
Geliben bunlara haber eyledi

Ol halâyık kamusı bildi ‘ayân  
Didiler irişdi Müslim pehlüvân

Mü’minler kamusı karşu geldiler  
İşid imdi bunlara ne kıldılar

Tonını degşürüp anı aldılar   
Hânî bin ‘Urve evine geldiler

Gice oldı cümle ashâb iy ‘amû  
Müslüm’ün katına geldiler kamu

Ağlaşuben göz yaşını saçdılar  
Bir zemân fürkat şarâbın içdiler

Eytdiler ki nitedür ol şâhımuz  
Ol Emîre’l-Mü’minîn ol mâhımuz

N’ola-y-ıdı ol dahi gelse bile   
Mü’minlerün derdine dermân kıla

Müslim eydür iy yarenler key bilün  
Uşbu işi ihtiyât ile kılun

Bilmeye geldük sizün hâlünüzi  
Eydinüz siz dahi ahvâlünüzi

Eytdiler ki ol kerim-i bir u bar   
Yârî kılursa bize Perverdigâr

Bize nusret vire fursat bulavuz  
Hâricîden dâdımızı alavuz

Uş senün katunda dahi iy ulu  
Kılalum biy‘at kamu ey bahtulu

Yitmiş iki pehlüvân idi bular  
‘Ahd ü peymân ile bey‘at kıldılar
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[7b]

Müslim öninde bular and içdiler  
Her birisi mâl ü cândan geçdiler

Kaldı Müslim anda on beş gün tamâm 
Ol halâyık ulu kiçi hâs ü âm

Yir yirin Müslim’e gelürler-idi   
Gelüb ‘ahd-i bey‘at kılurlar-idi

Az gün içinde otuz beş bin tamâm  
Oldı mü’min leşkeri cümle  be-nâm

Hânî bin ‘Urve evinde oturur   
Gice mü’minler kamusı cem‘ olur

Va‘z eder söyler nasîhat bunlara  
Tengri’den ol himmeti bütünlere

Çün yigirmi bir gün ki oldı tamâm  
Müslim eydür ya cemâ‘at bir kelâm

Söyleyeyüm sözüme kulak urun  
Maslahat mıdur bu sözi bir görün

Didiler ki söyle sözüni bize   
Ne ki sen dirsin mutî‘uz biz size

Müslim eydür ben Hüseyn’e bir haber 
Virelüm ki gele ol hayru’l-beşer

Anlar eydür kim revâdur yâ Emîr  
Gönderelüm biz İmâm’a bir beşîr4

Müslim eydür kim vara yâ müslimîn  
Tâ ki gele ol İmâmi’l-Müttakîn

Bunlarun içinde bir er var-idi   
Muhibb-i Hüseyin ve dîndâr-idi

Ol erün adı-durur Ma‘rûf-ı Hayr  
Mekke’ye Sa‘dî-le bile kıldı seyr

Yazdı Müslim bir biti durdı tamâm  
Virdi bunlara yöneldi ol hümâm
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68 METİN - Maktel-i Hüseyn

[8a]

Hayr-ile Sa‘d ikisi dahi bile  
Mekke’ye azm eyleyüp girdi yola

Söz üküşdür bir nice kûh gitdiler  
Tâ Hüseyn’ün hizmetine yitdiler

Kavm-ıla görüşüp anda kondular  
Nâmeyi ol dem Hüseyn’e sundılar

Nâmeyi çün ellerinden aldılar   
Okuyub mefhûmın anun bildiler

Seyyid ol dem okudı anda varın  
İşidün mü’minlerün siz haberin

Yazıluydı ya Emîre’l-Mü’minîn  
Cem‘ oldı bunda kamu müslimîn

Hâzır oldı ta otuz beş bin çeri  
Yitmiş iki pehlüvândur başları

Bey‘at itdiler kamu and içdiler  
Dîn yolında baş u cândan geçdiler

Maslahat oldur ki siz gelmek gerek  
Bunlara tâ bir meded kılmak gerek

Kamusınun eksügi sensin hemîn  
Çün işitdi ol Emîre’l-Mü’minîn

Döndi eydür ol Hüseyn bâ-safâ  
Ya cemâ‘at kılalum ‘ahde vefâ

Yürüyelüm biz dahi yâ müslimîn  
Görelüm takdîr-i Rabbi’l-‘Âlemîn

Ne getürür alnımıza ol Çalab  
Çünki mü’minler bizi kıldı taleb

Döndi ‘Abbâs eydür ey sâhib-nazar  
Buna gönlüm varmagıl dir yâ beşer

Hîç eyü değil-durur işbu haber  
Kim bile nite olupsar hayr ü şer
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70 METİN - Maktel-i Hüseyn

[8b]

Hem deden baban vasiyyet eyledi  
Sonumuza tiğ çekmenüz didi

Revâ değil bunlarun sözin sımak  
Kim bile ki ne ola takdîr-i Hakk

Varmayalum dir ana ‘Abbâs-i şîr  
Döndi Seyyid ana yine gör ne dir

Eytdi çâre yok bana ya ibn-i ‘am  
Her ne kim takdîrde yazıldı kalem

Ol cemâ‘at bizden isterler meded  
Yârî kılalum on(l)ara bir ahed

Vâcib oldur çün bize gitmek gerek  
Yarağ eylen gidelüm n’itmek gerek

Çün Hüseyn’ün sözini sımadılar  
Her birisi yol yarağın kıldılar

Geldi Hüseyn’ün kamu kardaşları  
Adlu adıyla diyelüm bunları

Biri Muhammed biri Bû Bekr-idi  
Biri ‘Avn ü biri ‘Avf-idi adı

Ol birinin adı ‘Abbâs-ı ‘Alî   
Kardaşı bunlar Hüseyn’ün yâ velî

Hem buyurdı ol Emîre’l-Mü’minîn  
Kim kılun yol yarağın yâ müslimîn

Ev alayına develer çekdiler   
Düzüb rahtı yüklerini çekdiler

Bindiler atlara yola gitdiler   
Mekke halkı-y-ıla vidâ‘ itdiler

Kavm ü kabîle uşak oğlanları  
Er ü ‘avrat bilesince hep varı

Her ki gördi bunları yaşı akar  
Âh idüb yüreklerinden od çıkar
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72 METİN - Maktel-i Hüseyn

[9a]

Mekke halkı kıldı feryâd ü figân  
Zârî zârî ağladı pîr ü cüvân

Didiler ki ey Emîre’l-Mü’minîn  
Bizi mahrûm eylemegil yâ Emîn

Gözümize göstere mi ol Çalab   
Şol mübârek yüzüni ayruk ‘aceb

Senden ayru n’eyleyelüm yâ Emîr  
Zârî kılur her birisi böyle dir

Anlara eydür Hüseyn-i ser-fürâz  
Hakk yine irgüre bizi yâ Hicâz

Himmetinüz bile olsun siz dönün  
Görelüm takdîri nedür Tengri’nün

Böyle didi atını sürdi revân   
Ol cemâ‘at kaldı gönli perîşân

Tengri’ye ısmarladılar döndiler  
Gitdi ol dem ol Hüseyn-i pür-hüner

Sürdiler bir menzili çün aldılar  
Kamu Seyyid katına cem‘ oldılar

HVôn bırakdı bunları çün toyladı  
İşid imdi yine İmâm n’eyledi

Pes Hüseyn ol dem didi yâ ibn-i ‘am  
Sen girü dönmek gereksin şehre hem

Kimse yokdur şehr içinde yâ Emîn          
Sen varub dönmek gereksin yâ güzîn

Döndi ‘Abdullâh-ı ‘Abbâs ağladı  
Şi‘r okudı kendü cânın dağladı

Hazâ Şi‘r-i ‘Abdullâh ibn-i ‘Abbâs Radıyallâh

Senden ayru çün bana dirlik harâm 
Sensin ümîdüm benüm her subh u şâm
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74 METİN - Maktel-i Hüseyn

[9b]

Sensiz olmasun bu ‘ömrüm yâ İmâm 
Çün murâdım sensin (ey) şâhım tamâm 

Ayrılursam ben cemâlinden senün 
Tende cânım durmaz ayruk ve’s-selâm

Tab fürâkun odına yakdun beni  
Vuslatun âbına kandur yâ kirâm

Ey dirîgâ hasretünden kan-ıla  
Göz yaşından içerem ben câm-ı câm

Ayrılık derdine dermân olma mı  
Gayrı hasret zâr u efgâna bu dem

Aramuzda çün fürâk oldı bugün 
Yarın anda söylene bâkî kelâm

Hazâ Şi‘r-i İmâm Hüseyn ibn-i ‘Aliyyü’l-Murtazâ (Radiyallâhu ‘anhu)

Ol dem eydür ana ol şâh-ı kirâm 
Bunca zârî ne içündür yâ hümâm

Bu fürâkın vuslatına irevüz  
İrgürürse bizi ol Rabbü’l-Enâm

Kâdir oldur yazdı ol vaktin kalem 
Andan artuk eksük olmaz yâ kirâm

Alnımıza yazılanı gördük uş  
Bâkîsini dahi görevüz tamâm

N’idelim ‘ahde vefâ kılmak gerek 
Çün Müselmânlar bizi kıldı imâm

Tengri lutfından kamu hasretleri  
Kavuşdura birbirine hoş-tamâm

Hâtırun hoş duta hele yâ ibn-i ‘am   
Kaygu görme şâd olgıl sen müdâm

Bu fürâk-ile bular ayrıldılar 
İşidesin ki ne kıldılar bular

Nazm-ı Sühan
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76 METİN - Maktel-i Hüseyn

[10a]

İşid imdi bir hikâyet sen ‘aceb  
Kim ne itdi bunlara takdîr-i Rab

Sad-hezârân nâm ü la‘net bir la‘în 
Ol zemân geldi haber virdi hemîn

Nu‘mân’a kim ol-durur bedbaht-ı şûm 
Hâyin-i murdâr işi dâyim zulûm

Kim ‘Akîl’ün oğlı Müslim bundadur 
Kûfe halkını yolından azdurur

Dahi eydürler Hüseyn-i nâm-dâr 
Mekke’den çıkdı gelür ol şehriyâr

Çünki Nu‘mân işbu sözi dinledi 
N’eylemek gerek diyüben inledi

Kim işitdi ol gammâzun sözini  
Gitdi kendüden unutdı özüni

Ne beni kor ne Ziyâd’ı ne Yezîd  
Ne ‘Abdullâh’ı ki oldur cedd-i pelîd

Ey dirîgâ gerçek olsa bu haber  
Leşker olur kamu ‘âlem ser-te-ser

Ol Havâric şûm u murdâr-ı la‘în 
Rû-siyâh ve ehl-i buğz u kibr ü kîn

Ya‘nî ol Nu‘mân-ı şeytâni’r-racîm 
Lâyıkıdur zakkûm-ı nâr-ı cahîm 

Yazdı nâme vasf-ı hâlinden ‘ayân 
Bağladı kuş kanadına ol hemân

Gügercin saldı Dımışk’a  ol pelîd 
Tâ ki bu haberi anlaya Yezîd

Geldi gügercin hemân-dem bildiler 
Nâmeyi alup Yezîd’e geldiler

Çün Yezîd ol nâmeden bildi haber 
Nutkı bağlandı ve oldı hor u zer
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78 METİN - Maktel-i Hüseyn

Korkusından tidredi yaprak gibi 
Benzi sarardı tamâm toprak gibi

Vây eger böyle olursa bî-dirîg  
Yürideler üstümize darb-ı tîg

Yazdı nâme saldı Nu‘mân’a haber 
Eytdi zinhâr olmasun ki hayr u şer

Söyleyesin ya ana sen bu işi  
Tâ ki ‘Abdullâh’a saldım ben kişi

Ol gelicek hîle kıl sen bunlara  
Ola kim fursad bulına anlara

Yazdı nâmeyi ol ‘Abdullâh içün 
Yâ ‘Abdullâh fâriğ olasın niçün

 Kûfe şehrin aldılar sen bî-haber 
‘İşrete meşgûl olub şâm u seher

Hâzır ol ki Hüseyin irdi yakîn  
Kûfe’ye varmaklığa bilgil hemîn

Çünki ‘Abdullâh’a nâme irdi hem 
N’eyleyiserdür işid ol pür-sitem

Okudı bildi hikâyet vasf-ı hâl  
Ey dirîgâ dir bize irdi zevâl

Hükmi kıldı cümlesi bindi çeri  
On sekiz bin Hâricîdür her biri     

Çekdi leşker Basra’dan yöneldi ol 
Kûfe’ye ‘azm eyleyüben dutdı yol

İşid imdi ol la‘în-i pür-zağal  
Kim nicesi eyledi bâ-mekr ü hayl

Beglerine leşkere didi bilün  
Altı günde şehri araya alun

Kendü ile biş yüz er aldı bile  
Girdi Mekke yolına gör ne kıla
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80 METİN - Maktel-i Hüseyn

[11a]

Sûretini degşirüb ol kaltabân  
Mekke kavmi nakşına girdi hemân

Elli deve yil devesi götürür  
İyer urub elli kişi bindürür

Yüzlerine her biri dutdı nikâb  
Ol develer çünki götürdi ‘ikâb

Dört yüz elli er kafasında gelür  
Kim sabak ol bâd-ı sarsardan alur

Kûfe’ye ol Mekke yolından gelür 
Geldi yakın işid imdi ne kılur  

Şehre düşdi münâdîler ol zemân 
Çün irişdi ol Emîre’l-Mü’minân

Didiler ki uş irişdi ol Emîn  
Şâh-ı merdân ol Hüseyn-i ber-güzîn

Karşu gelün ey halâyık yir yirin 
Kim irişdi Rahmeten li’l-‘Âlemîn

Eyle ki ol didi anı kıldılar   
Şehr içinde münâdîler saldılar

Şehir halkı ulu kiçi hâss u ‘âm 
Cümle istikbâle çıkdılar tamâm

Bey‘at ehli çün işitdi bu haber  
Cem‘ oluben kamu hayrân kaldılar

Geldiler Müslim katına ol zemân 
Kim irişdi ol Emîre’l-Mü’minân

Ne buyurursın bize ey muhterem 
Biz dahi karşu çıkalum yâ kerem

Müslim ol gün hasta idi çıkmadı 
Bunlarun yalvarduğına bakmadı

Yitmiş iki pehlüvân ehl-i silâh  
Atlanuban karşu irişdi sabâh
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82 METİN - Maktel-i Hüseyn

[11b]

İrdiler kuşluk zemânında meğer 
Gördiler ki çıka geldi bir haşer

Eyle gelür katı yaydan ok gibi  
Didiler ki geldi mü’minler begi

Ulu kiçi er u ‘avret hâs ü ‘am  
Yüz yire urdı du‘â kıldı tamâm

Geldiler çün ehl-i bey‘at gördiler 
Kamusı bir kezden atdan indiler

Eytdiler ki yâ Emîre’l-Mü’minîn  
Şâz geldün ey İmâmi’l-Müslimîn

Şimdiden girü gerek ki biz kamu 
Hâricîleri kıraruz ey ‘amû

Yüzine dutmış nikâbın ol bed-fi‘âl 
Kimse bilmedi nedür ki hîle âl

Söylemedi bakmadı kimseye ol  
Geldi giçdi yil gibi tâ ol fuzûl

Ol halâyık cümle hayrân kaldılar 
Mü’minler kamu ta‘accüb kıldılar

Söylemedi bize niçün şâhımuz  
Yüzüni göstermedi ol mâhımuz

İrdi bir sâ‘atde şehre ol la‘în  
Bilmediler kimse nedür hîlesin

Kondı sultân sarâyına ol habit  
Geçdi taht üzre oturdı Bâ-Yezîd5

Kamusı begler içerü girdiler  
Ol dem aldı çün nikâbın gördiler

Çıkdı ardından hemân-dem dört yüz er 
Pehlüvânları araya aldılar

Söyledi anlara ‘Abdullâh-ı şûm  
Kakıyuban hışm kıldı ol zalûm
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84 METİN - Maktel-i Hüseyn

[12a]

Bârekallâh ey sahâbe hem size  
Eyle gerekdür vefâ kılmak bize

Şimdi sizi öldürürsem nitedür  
Bâre bâre kıldurursam nitedür

Pehlüvânlar kamu hayrân oldılar  
Baş aşağa tahayyürde kaldılar

Söylemedi kimse ana tınmadı  
Başını kaldurub ana dönmedi

Size imdi ne ezâ itsem gerek  
Ol ki biterdür anı dutsam gerek

İllâ aslımız bizüm ehl-i kerem  
Yoğsa göreydinüz size n’eylerem

Girü ben bağışlayam size günâh  
Ger Yezîd’e getürürsenüz penâh

Ne durursız durmanuz durun öri 
Gelün imdi bey‘ata girün giri

Kamusı oldılar ol dem hor u zâr 
Durıgeldi ‘Amr-i nahs-ı nâ-bekâr

Bey‘ate geldi anun dutdı elin  
Ol la‘în ü bî-vefâ bâ-mekr ü kin

Pehlüvânlar çünki gördi her biri 
Gelmez-ise ilerü kalmaz diri

Çünki bunlar kamu nâ-çâr oldılar 
Durdılar bir bir ilerü geldiler

Gelmedi Muhtâr u Hânî ilerü  
Eytdi yâ siz ne gelmezsiz berü

Durmanuz gelün siz de ‘ahd eylenüz 
Yâhu nedür sözi doğrı söylenüz

Geldi Muhtâr ilerü söyler ana  
Yâ ‘Abdullâh işid eydem ben sana
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86 METİN - Maktel-i Hüseyn

[12b]

Ol karârı kim Hüseyn-i ber-güzîn 
Sizün-ile eyledi olsun hemîn

Ol Ziyâd oğlı ‘Abdullâh dir ana 
Râzî olduk işbu kavle varsana

Bizüm-ile ol Hüseyn-i ser-fürâz  
Kavl ü bey‘at kıldı ol şâh-ı Hicâz

Döndi Muhtâr eydür imdi biz dahi 
Râzîyuz tâ bu cevâba siz dahi

Eydür imdi yâ cemâ‘at bir nişân 
Dilerem sizden bana eylen ‘ayân

Ol ‘Akîl’ün oğlu Müslim bundadur 
Eydivirün yâ cemâ‘at kandedür

Eytdiler ki bunda Müslim gelmedi 
Bunda bizden kimse anı görmedi

Didi ben bildüm ki Müslim kandedür 
Hânî ibn-i ‘Urve’nin evindedür

Eytdi iy pîr ü ‘azîz-i bâ-safâ  
Müslim’i göster bize iy bâ-vefâ

İylük-ile anı göster sen bize  
Yoğsa bizden değer yavuzlık size

Döndi Hânî eydür ey bedbaht-ı şûm 
Ey haram-zâde şakî ibn-i zalûm

Bunda yok Müslim eğer olsa-idi 
Virmeyeydim ben size anı didi

Ey la‘în bedbaht ve ibn-i şakî  
Bâtılı dutub niçün kodun hakkı

Ol la‘în kıldı gazab didi durun  
Yâ ki vire yâhûz6 anı öldürün

Hânî’yi ol dem giriftâr itdiler  
Ol ‘azîze işid imdi n’itdiler
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88 METİN - Maktel-i Hüseyn

[13a]

Göğsine yağırına ol bed-gümân 
Üç yüz ağac urdı ol pîrün hemân

Pîr-idi ol demde Hânî ey ‘azîz  
Kılmadı hürmet ana ol bî-temîz

Şehir halkı ulu kiçi hâs ü ‘am  
Ol sarâyı araya aldı tamâm

Kasd kıldılar sarâyı tâ harâb  
Eyleyeler yüce bünyâdın türâb

Ol la‘în ü Hâricîleri kamu   
Kasd eylediler kıralar ey ‘amû

Döndi Nu‘mân ibn-i Munzar söyledi 
Eytdi ‘âlem halkı gavgâ eyledi

Ko buları tâ ki bundan gideler  
Olmasunlar ki bir fesâd ideler

Şehir halkı bunlara döndi kamu  
Bunları ko yâhû kılarlar gulû7

Çünki ‘Abdullâh işitdi bu sözi  
Korkusından sabsaru oldı yüzi

Eytdi yâ Muhtâr imdi düz örü8  
Kamu yârenlerüni al git girü

Müslim eğer bunda ise ben bulam 
‘Âkibet ben kendü işimi kılam

Bey‘at ehli taşra geldi ağlayu  
Kaygudan Hânî cigerler tağlayu

Ol halâyık eytdiler ey bahtuvar 
Bu ne kavgâdur bize virün haber

Söyledi Muhtâr ki eyâ Müslimîn 
Biz didügümiz değilmiş bu la‘în

Her biri evli evine geldiler  
Gönlü kaygulu perîşân oldılar
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90 METİN - Maktel-i Hüseyn

[13b]

Gice cümle ol yârenler geldiler  
Kamu Müslim katına cem‘ oldılar

Ağlaşuben kamu kıldılar figân  
Ne kılalum yâ Emîre’l-Mü’minân

Müslim eydür yâ cemâ‘at n’idelüm 
Biz bu işe nice tedbîr idelüm

Eytdiler ki bize sabr itmek gerek 
Hem Hüseyn’e bir kişi gitmek gerek

Tâ ki bunda irişe ol ser-fürâz  
Ol Emîre’l-Mü’minîn şâh-ı Hicâz

Çünki gice bu işi danışdılar  
Sabâh oldı kim kapuyı açdılar

Gördiler irdi hemân-dem kırk bin er 
Şehri bir kezden araya aldılar

Pes sahâbeler görür bu heybeti  
Eytdiler görün beyler bu la‘neti

Ey ‘aceb ki nice ola işimüz  
Teşvîşe tebdîller oldı düşimüz

Ne kılalım bu işe çâre nedür  
İşbu mel‘ûnlar bizi heb öldürür

Böyle diyü kıldı zârî ehl-i dîn  
Cem‘ olub ağlaşdılar tâ mü’minîn

N’eyleyelüm kalmışuz bî-çâre biz 
Çün Havâricler bize kıldı sitîz

Ne sitîz olur ki tâ Perverdigâr  
İtmeyeler bu Yezîdler kâr u zâr

Şeb hayır olsun size ey dostân  
Çünki hatm oldı bu evvel dâsitân

Meclisü’s-Sânî 
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92 METİN - Maktel-i Hüseyn

[14a]

Uş ikinci meclise âgâz edelüm  
Şi‘ir cengine yine sâz edelüm

Hem işit ki ey ‘azîz-i bâ-safâ  
Nice oldı hâl-i Âl-i Mustafâ

Yahûd ol mel‘ûn Havâric n’eyledi 
Gör ki ‘Abdullâh nice mekr eyledi

Var-idi ol nâ-bekârun bir kulı  
Yazı okumakda var-idi eli

Kâfir-idi hîle-kâr murdâr idi  
Tâ ol ‘Abdullâh’a doğrı yâr-idi

Söyledi ol dem ki ‘Abdullâh ana 
Yâ mübârek bir sözüm vardur sana

Gel benim işid sözümi sen bu dem 
Tâ ki sana olmaya ayruk nedem

Kendü mâlımdan seni âzâd idem 
Kaygularunı giderüb şâd idem

Didi her ne ki buyurur isen it  
Ne dirsen dir Havâric key işit

Eydür ana ol ‘Abdullâh-ı dûn  
Ol harâm-zâde ve ol nahs-i zebûn

Müslim’i ger sen bizim içün bulasın 
Mâl ü milki genci benden alasın

Bu sözi andan işitdi ol gulâm  
Gör ki n’itdi ol münâfık bî-tamâm

Eydür imdi himmetün olsun bile 
Bişyüz altun alıben girdi yola

Geldi gördi bir arada mü’minân 
Vasf-ı hâli kıldı ol demde beyân

Önlerinde yüz yire urdı revân  
Didi ki ey mü’minânlar pâk-i cân
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94 METİN - Maktel-i Hüseyn

[14b]

Üç gün oldı ben bu şehre irmişem 
Hâricîlerden cefâ çok görmişem

Müslim’i bunda işiddim anladum 
Hakk’a şükr itdüm du‘âlar eyledüm

Dilerem Müslim cemâlini görem 
Yüzümi anun ayağına sürem

Bunlar eydür Müslim’e biz irmedük 
Kandedür anun cemâlin görmedük

Kul yüzin urdı yire kıldı figân  
Red kılman siz beni ey dostân

Tâcirem mü’min ırakdan gelmişem 
Bundadur Müslim işidüb bilmişem

Hem benem bilün muhibb-i Murtazâ 
Virmişüz Âl-i ‘Aliyy’e biz rızâ

Kim işitdüm bundadur Müslim yakîn 
Gösterün bize anı yâ mü’minîn

Beni iltün kim anun yüzin görem 
Bişyüz altun nezîrim vardur virem

Didi anlar gösterelüm Müslim’i 
Eytdiler ki bunu kabûl kıla mı

Anlar eydür tâcir-imiş bu cüvân 
İltelüm görsün ki bunı pehlüvân       

Aldılar anı revâne oldılar   
Tâ ki Muhtâr’ın evine geldiler

Bunlar anda Müslim’i çün gördiler 
Yüzlerin öninde yire sürdiler

Didiler Müslim’e ki bil ey ulu  
Bir yigit geldi garîb yâ bahtulu

Yüzünüzi görmek ister yâ İmâm 
Kim getürdük bunda anı yâ Hümâm
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[15a]

Müslim eydür olmasun ki âl ola 
Mekr ü hîle kılmaya ne hâl ola

Eytdiler ki tâcir-imiş söyledi  
Vasf-ı hâlini kamu şerh eyledi

Didi gelsün görelim anun yüzin 
Tâcir imiş tâ ki söyleye sözin

Geldi ilerü ol la‘în-i bed-fi‘âl  
Yüzini urdı yire çün kıldı âl

Âh kıldı öpdi elin dizini   
Ayağına sürdi ol dem yüzini

Öpdi önüne kor bişyüz altunı  
Müslim anlar ol la‘înün sözini

Zârî kılub dir ki Emîre’l-Mü’minîn 
Ben de ehl-i bey‘atam bil yâ Emîn

Mâlım ve cânım fidâ olsun sana 
Dîn yolında cân virem önden sona

Dutdı Müslim’in elini ol la‘în  
Kıldı Bey‘atullâhı bâ mekr ü kîn

Öri durdı yüz yire urdı girü  
Yine ‘Abdullâh’a geldi yügirü

Didi gördim Müslim’i tâ bundadur 
Gizlü Muhtâr’un evi içindedür

Müslim eydür ey yârenler bu zağal 
Hîle ile geldi bu nahs-ı dağal

Ol Ziyâd oğlı la‘în-i pür-sitem  
Eytdi Muhtâr’ı okun gele bu dem

Geldiler Muhtâr’a ki dur yâ Emîn 
Gel seni okur Emîre’l-Mü’minîn

Muhtâr eydür ana ey nahs-ı pelîd 
Nice Emîre’l-Mü’minîn olur Yezîd
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98 METİN - Maktel-i Hüseyn

[15b]

Söyledi Muhtâr’a Müslim ol zemân 
Kim sakınasın bu işden yâ Hümâm

Sırrımızı anladı bu bed-fi‘âl  
Bunlarun işi hemîşe hîle âl

Geldi Muhtâr ol dem anun katına 
Söyledi sözini kendü yatına

Eytdi yâ Muhtâr di Müslim kandedür 
Bildüm anı kim senün evündedür

Didi Muhtâr ey münâfık söyleme 
Müslim içün bana bühtân eyleme

Ol kulı okudılar geldi ilerü  
Kıldı Muhtâr-ile anı rû-be-rû

Kıldı Muhtâr-ile ol dem kîl ü kâl 
Kakıdı Muhtâr eydür ey bed-fi‘âl

Söyledi ana kim eydür ey la‘în  
Ey şakî bedbaht-ı bî-mihr ü bî-dîn

Ey münâfık Hâricî hem bî-hayâ 
Düşmen ol Âl-i Rasûl-i Kibriyâ

Çün bu dünyâdan kamu ölsek gerek 
İtdigümizi bir bir bulsak gerek

Bu fenâda n’idesin ey nâbe-kâr  
Ey haram-zâde Havâric ehl-i nâr

Ne kılasın sen bana ey rû-siyâh  
Âhiretde olısar işin tebâh

Kakıdı ol demde ‘Abdullâh ana  
Atdı öninden divit andan yana

Geldi dokundı Muhtâr’un alnına 
Çün yüzi bulaşdı alnı kanına

Alnı yarılduğını çün anladı  
El kılıca urdı andan dönmedi
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100 METİN - Maktel-i Hüseyn

[16a]

Karşudan çaldı çün ‘Abdullâh’ı ol 
Düşdi tahtından yire ol bed-fuzûl

Çaldı tahtı iki pâre eyledi  
Ol Havâricler ana gör n’eyledi

Altı bin er Hâricîler üşdiler  
Çevresinden it gibi yapışdılar

Bir kaçın Muhtâr çün öldürdi revân 
Üşüben dutdılar anı ol zemân

Hâricîler çünki anı dutdılar  
Ol sarây içinde mahbûs itdiler

Kıldılar Muhtâr’un evine haber  
Hâricîler pehlüvânı dutdılar

Müslim işitdi bu sözi kaygulu  
Oldı cânı gönli gam gussa tolu

Sûretini degşürüb durdı örü  
Geldi Kâdî evine girdi girü

İki oğlancıkların aldı bile  
Geldi Kâdî evine gör ne kıla

Buyurur ol demde ‘Abdullâh girü 
Yağmalan Muhtâr evin alun berü

Bir bölük Havâric ol dem durdılar 
Yügürüb Muhtâr evine irdiler

Çünki Muhtâr evine bunlar gelür 
Pehlüvânun evini yağma kılur

İstediler Müslim’i bulmadılar  
Kancarı gitdügini bilmediler

Çünki ‘Abdullâh’a geldiler girü 
Anun katına irdiler ilerü

Eytdiler ki Müslim’i biz bulmaduk 
Kancarı girdi tefahhus kılmaduk
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102 METİN - Maktel-i Hüseyn

[16b]

Çünki ‘Abdullâh işitdi bu sözi  
Kakıdı ve kan-ıla doldı gözi

Ol la‘în buyurdı çün ol dem girü 
Hânî’nün evini yağmalan diyü

Anı dahi yağmâ kıldurdı ol it  
Ol la‘în ve Hâricî nahs-ı pelîd

Anun evi dahi yağmâ kıldılar  
Ne ki buldılar evinde aldılar

Hem ağac zahmından Hânî kalmadı 
Hâricîye Hak’dan îmân olmadı

Çün bu hâli mü’minler işitdiler  
Geldiler Müslim’e haber itdiler

Müslim işitdi bu sözi ağladı  
Zârılık kıldı yüreğin dağladı

Eytdi yâ Kâdî kerem kılsan bana 
Bir iki gün ki bu oğlanlar sana

Tengri yolında emânet bilesiz  
Ben gelince emânet saklayasız

Kâdî eydür Tengri’ye ısmarlagıl  
Ko buları kendü başun saklagıl

Müslim işitdi bu sözi âh ider  
Hasret-ile özüni hem-râh ider

Kâdî’ye ısmarladı oğlanların  
Geydi kendüsi silâhınun varın

Atına bindi silâhın bağladı  
Oğlançuklarını kocdı ağladı

Şi‘r-i Müslim ibn-i ‘Akîl

Eytdi oğlancıklarım eylen helâl 
Gerçi bize ayrılık oldı vebâl
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104 METİN - Maktel-i Hüseyn

[17a]

Yaradılmışın zevâli var velî  
Bâkî oldur kim ana yokdur zevâl

Kuzucaklarım ne ideyim sizi  
Uşda fürkat düşdi bize bâ-melâl

Bu Havâricler elinden n’idelim  
Müşkil oldı bize uşbu vasf-ı hâl

Kasd kıldılar bizi öldürmeğe  
Kurtara meğer bizi ol Zü’l-Celâl

Bunda imişse Emîre’l-Mü’minîn 
Olmaya-y-idi bize zulm ü kıtâl

Ey oğullar siz bizi unutmanuz  
Uşda gitdüm yarın olısar visâl

Çün bize irdi bu fürkat n’idelim  
Yarın anda söylene bu kıyl ü kâl

Âh u feryâd-ile Müslim ayrılur  
Yüregin dağlayu ol tâci’r-ricâl

Şi‘r-i Muhammed ve İbrâhîm ibn-i Müslim

Döndi oğlancıkları eydür hemân 
Bize oldı çün bugün âh u figân

Uşbu kavl-ile mi getürdün bizi  
Kim garîblıkda kodun zârî-künân

Hasret odı yakısardur cânımuz  
Hem bize cevr ider ehl-i zâlimân

Bu Havâricler arasında bizüm  
N’olısardur hâlimüz yâ Müste‘ân

Ne kılalım Tengri’nün takdîrine  
Geliserdür alnımıza yazılan

Çün Emîre’l-Mü’minîn’e iresin  
Kılasın ahvâlimiz anda beyân
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106 METİN - Maktel-i Hüseyn

[17b]

Eydesin kuzıcaklarun senün  
Hâricîler içre kaldı bî-gümân

Dâdumızı tâ ki bunlardan ala  
Ol Hüseyn ibn-i ‘Alî şâh-ı cihân

Didi İbrâhîm Muhammed yâ ebî 
Fürkat odı dağladı bu dil ü cân

Nazm-ı Sühan

Eyle diyü ağladılar zâr u zâr  
Bindi Müslim atına oldı süvâr   

Çıkdı şehr içinde yürür dört yana 
Yolı ister ki çıkaydı bir yana

Hâricîler çevre almışlar şârı  
Şehr içinde yürür-idi begleri

Bunlarun içinde bir beg var-idi  
Hârîc-i Şâmî ana dirler-idi

Dün içinde uğrayu geldi ana  
Didi adun kim-durur söyle bana

Bildi Müslim anı hirgiz dönmedi 
El kılıca urdı andan dönmedi

İrdi ve çaldı kılıcın üstine  
Anı iki pâre kılmak kasdına

Şâmî attı kendüyi andan yire  
Bin er aldı Müslim’i ara yire

Tîg eline aldı Müslim hem çü şîr 
Târumâr eyledi anları dilîr

Bir dem içinde yüz ellisin biçer  
Kalanı her biri bir yana kaçar

Müslim anda bir kamuya yüridi 
Ol kapuda dahi bir beg var-idi
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[18a]

Araya aldılar anı ol zemân  
Ne kişisin diyü sorarlar hemân

Söylemedi bunlara ol şîr-i ner  
Ol halâyık çevresini aldılar

Hem Ziyâd oğlına kıldılar haber 
Çün irişdi ol Havâric bed-güher

Bin er-ile geldi Müslim katına  
Gördi ki Müslim’i binmiş atına

Na‘ra urdı kimsin adun vir haber 
Müslim eydür ey la‘în-i bî-hüner

Benem ol Müslim ki isterdün beni 
Hâzır ol geldüm çü buldum ben seni

Eyle didi çekdi tîg-i âb-dâr   
Na‘ra urdı ol la‘îne şîr-vâr

Bildi anı ol ‘Abdullâh bed-güher 
Kendü kaçdı leşkere kıldı haber

Araya aldılar anı nâgehân  
El kılıca urdı Müslim pehlüvân

Bir girî9 kopdı ki feryâd ü figân  
Dün içinde hây u hûy oldı cihân

Nice ki cehd itdi yolı bulmadı  
Aradan çıkmağa çâre olmadı

Kûfe halkı kıldı bir kezden gulû 
Ulu kiçi hâs u ‘âm uslu delü

Çün sabâh oldı ki baş kaldurdıgun 
Yalunuz bir Müslim idi n’eylesün

Leşker-i enbûh araya aldılar  
Müslim üzre tîrü bârân kıldılar

Kalkanın yapındı ve çekdi kılıç  
Ol halâyıkdan kaçmaz-idi hîç
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[18a]

Hâricîlerden götürürdi tamar  
Dem-be-dem na‘ra ururdı şîr-vâr

Kancarı ki hamle kılsa her yana 
Leşker-i enbûh irişürdi ana

Kuşluğın çün bir yana debdi atın 
Hâricîler gördi anun heybetin

Halk alâyından kaçarlardı anun  
Darbını görmişler-idi tîginün

Gördi dam üstinde bir ‘avret durur 
‘Avret ağlar Müslim içün yakılur

Müslim eydür mü’min misin ya nigâr 
Hatun eydür mü’minem ey nâm-dâr

Eydür imdi bir içim su vir bana  
Âhiretde ben şefî‘ olam sana

Şerbe ile virdi suyı çün ana  
Hârîc-i Şâmî irişdi tîz buna

Gördi Müslim su içer ol komadı 
Leşkere ur didi kendü gelmedi

Yine leşker kıldı gavgâ ol zemân 
Tîrü bârân eylediler nâgehân

Müslim’ün gitmişdi yavlak tâkati 
Bilin zâyil olmış-idi kuvveti

Âh kıldı Müslim ol dem derd-ile 
Ol mübârek ağzı dolmış gerd-ile

Ey Kadîm ü Kâdir ü Kahhâr u Ferd 
Yine sen virgil bulara zahm ü derd

N’ideyim yavlak zebûn oldı tenüm 
Zahm çok yidim delim akdı kanum

Kasd kıldı kim içe idi sudan  
Çıkuben gideydi ol dem aradan
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[19a]

Ağzına aldı suyı ol dem hemân  
Hâricî-i Şâmî irdi nâgehân

Gürz-ile ağzına urdı ol la‘în  
Şerbe sındı suyı döküldi hemîn

Zahm urdı ağzına ol nâ-bekâr  
Tâkati tâk oldı müşkil oldı kâr

Atınun başın çevürdi kim gide  
Na‘ra urdı Hâricî’ye kasd ide

Sanasın ki kana dalmış-idi at  
Kan dökülmiş ok dikilmiş kat kat

Eyle san atun kanadlanmış teni  
Yitmiş üç yirde yimiş ok zahmını

Tâkati tâk oldı at düşdi yire  
Hâli yok Müslim ki kendüyi dire

Hârîc-i Şâmî gelür bâ-mekr ü kîn 
Çaldı Müslim’i bırakdı ol la‘în

Tîg üşürdi Hâricîler ol zemân  
Müslim’i kıldı şehîd ol kaltabân

Başını kıldı cüdâ tenden hemîn  
Çün Ziyâd oğlına iletdi ol la‘în

Müslim öldügine şâdlık kıldılar  
Ol Havâric leşkeri şâd oldılar

Ol su viren hatunı getürdiler  
Hükm kıldı ol zemân yitürdiler

Seng-sâr eylediler ol hatunı  
Dîn yolında virdi ol hatun cânı

Dîn yolında sen virürsen cânunı 
Ahrete iltesin sen îmânunı

Didi ol dem ki ol  ‘Abdullâh pelîd 
Müslim’ün oğlanların bulın bicid
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[19b]

Her kim anları bulursa siz bilün 
Ne ki diler-isenüz benden alun

Anları her kim bulursa bî-‘araz  
İki pâre şâr ala benden ‘ivaz

Çün Şerih Kâdî işitdi bu sözi  
Oldı gâyetde10 perîşân hem özi

Okudı oğlın katına ol zemân  
Eydür oğul iş ‘aceb oldı yaman

Ne kılalum uşbu oğlancıkları  
Nicesi saklayalım biz bunları

Nâgehân anı Havâric anlaya  
İş kılalar bize ‘âlem tanlaya

Oğlı eydür ki baba n’itmek gerek 
Eytdi Mekke yolına gitmek gerek

Yüz kızıl altun bularun biline  
Bağlayub gideler Mekke yolına

Gice gündüz bunları sakla ‘ayâl 
Yâ hû bunlardan gelür bize melâl

Ahşam oldı anları aldı revân  
Yola girdi yüridiler bir zemân

Çün dünün bir bahşı giçince bular 
Bir iki menzil yolı çün aldılar

Kâdî oğlı eydür işbu doğrı yol  
Mekke’ye doğrı gider ey pür-usûl

Ağlaşı ol iki ma‘sûm gitdiler  
Çünki bunlar Mekke yolın dutdılar

Kâdî oğlı ayrılur bunlar gider  
Yolı bilmezler işid bunlar n’ider

Nâ-resîde iki ma‘sûm ey hümâm 
Ne kılurlar bunlar işidgil tamâm
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116 METİN - Maktel-i Hüseyn

[20a]

Birisi on üç yaşındadur biri  
On birindedür biri ey dîn eri

Yolı kande varası bilmez bular  
Yalınuz ağlayu yola girdiler

Tâ sabâh olınca bunlar gitdiler  
Subh olınca (çün) yolı unutdılar

Nâgehân bir suya irişdi bular  
Susamışlar alub sudan içdiler

Bir dem ârâm idüb oldılar nihân 
Duymasun dir bizi ehl-i zâlimân

Böyle diyü bir dem otur(dı) bular  
‘Âkibet bunlar işidün n’oldılar

Bir karavaş suya geldi ol zemân 
Gördi bunları oturmışlar nihân

Eytdi kimlersiz niçün gizlendinüz 
Gizlemen sûzunuzu bana diñüz

Didiler ki bir garîb öksüzlerüz  
Kimsemiz yokdur yürürüz yalınuz

Eydür ki siz Müslim oğlancukları 
Olasız meğer ‘aceb ey yol eri

Anlar çün Müslim adın işitdiler  
İçleri yandı çün efgân itdiler

İşidiben ağladılar zâr u zâr  
Tengri içün gizle bizi yâ nigâr

Ol karavaş eydür imdi bunda siz 
Ben gelince eğleninüz ey ‘azîz

Hatunum mü’min Müslimân’dur benüm 
Ben fidâ kıldum size cânum tenüm

Hatunuma kılayum sizden haber 
Kim sizi saklamağa kıla nazar
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[20b]

Ol ikisi anda kaldı ağlayu  
Hasret-ile datlu cânın tağlayu

Bunları koyub karavaş tîz gider 
Varuben hatunına haber ider

Geldi ol dem ana eydür ey hatun 
Müslim’ün oğlanların gördüm bugün

Su katında gördüm anlar oturur  
Ağlamakdan kendülerin yitürür

Ol hatun ol dem hemân durdı örü 
Anlarun katına geldi yügirü

Geldi hatun gördü anlar oturur
Anları hatun evine getürür

Çün ta‘âm getürdi anlar yediler  
Mahzen içre bunları gizlediler

Eytdi zinhar ey ciger-gûş-ı Rasûl  
Kethüdâmız Hâricî’dür bir fuzûl

Olmasun ki deprenesiz zinhar  
Duymasun ol Hâricî-i nâ-bekâr

Gice oldı eve geldi ol la‘în  
Hatun eydür üç gün oldı kandesin

Eydür ey ‘avret ne diyem ben sana 
Üç gün oldı isterem ben her yana

Müslim’ün oğlanların bulsam gerek 
İletüb mâl-ile milk alsam gerek

Hatun eydür ey utanmaz bî-haber 
Tengri’den korkun âhir dünyâ giçer

Bir iş it ki Hakk’a ol yarar ola  
Âhiretde Mustafâ yârî kıla

N’eyleyesin ki bu biş on gün ‘aceb 
Tâlib-i cîfe olub yâ bî-edeb
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[21a]

Ne dutasın dünyâda ey bî-hayâ  
Kılmaya rahmet sana ol Kibriyâ

Kakıdı ol dem Havâric hatuna  
İstimâ‘ itmedi anun sözine

Hâricî dir hatuna çok söyleme  
Yiyesi getür bahâne eyleme

Durdı hatun önine kodı ta‘âm  
El sunub andan yidi tohm-ı harâm

Karnı doyınca yidi ol rû-siyâh  
İçi daşı doludur kibr ü günâh

Âğulık yidi geberdi ol la‘în  
Ol Havâric nahs-ı şûm-ı mekr ü kin

İşid imdi n’oldı ey sâhib-nazar  
Eydelim çün ibn-i Müslim’den haber

Müslim oğlancıkları uyudılar  
Ulucası düş görüb uyandılar

Uyanub düş hâlini kıldı ‘ayân  
Hasret-ile zârî kıldılar figân

Eydür ey kardaşcığum eyle helâl 
Biz dahi yarın olusaruz kıtâl

Babamı gördüm düşümde yâ ahî 
Didi gel oğıl bekâya sen dahi

İmdi cânım sen helâl eyle bana  
Tâ bu cânım ben fidâ kılam sana

Birbirine sarılub ağlaşdılar  
Zârî kılub ikisi ağlaşdılar

Nâgehân uyanı geldi ol la‘în  
Anlarun işitdi ağlaşdukların

Eytdi yâ ‘avret bu ne gavgâ ‘aceb 
Ev içinde ağlaşurlar ne sebeb
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[21b]

Hatun eydür kim bile ki kandedür 
Hâricî eydür bizüm mahzendedür

Girdi ol dem mahzene ol nahs-ı şûm 
Gördi oğlancıkları ol ber-zalûm

Tengri’den korkmadı ol dem ol la‘în 
İkisinün dahi bağladı elin

Sürüyüb daşra çıkardı bunları  
Nâ-resîde ol iki ma‘sûmları

Ağlaşuben yalvarurlardı bicid  
Bunlara kılmaz mahâba ol pelîd

Ol hatun ile karavaş ağladı  
Cânların hasret odına tağladı

Hatun eydür Tengri’den kor(k) ey helâl 
Hak Rasûlinündür ahî bu ‘ayâl

Tengri içün kıyma bunlar cânına  
Girmegil bu iki ma‘sûm kanına

Bunları bana bağışla ey fülân  
Tengri’den korkub Rasûlinden utan

Nice ki yalvardı çâre olmadı  
Ol la‘îne zerre insâf gelmedi

İrte oldı bunları aldı gider  
İrdi şâd ırmağına tâ ki n’ider

Ol itün bir kulı var Esved be-nâm 
Didi dur öldür buları yâ gulâm

Esved eydür niçün öldürsem gerek 
Eytdi tîz öldür sözüm dut tîz-rek      

Didi Esved itmezem hirgiz bunı 
Anları öldürmezem öldür beni

Eytdi öldür seni âzâd eyleyem  
Bunca mâl u ni‘met-ile doylayam

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608



123

[ ][[[[[[ ]]]
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[22a]

Esved eydür ben ho seni  öldürem 
Halkı senün ‘ibretüne güldürem

Tîg-i bürrân aldı ele ol zemân  
Ol la‘îne hamle kıldı nâgehân

Karşu dutdı kalkanını ol la‘în  
Red kıldı Esved’ün ol hamlesin

Sıçradı Esved yapışdı ol ite  
Çaldı yire çün boğazından duta

Diledi ki anı öldüre idi   
Geldi oğlı dutdı anı komadı

Esved elinden çü kurtuldı bicîd  
Esved’i hemân sâ‘at (itdi) şehîd

Çün anı öldürdi tâ gör n’eyledi  
Döndi ol dem oğlına hem söyledi

Oğlına ol dem oturma dur didi  
Sen bu iki oğlanı öldür didi

Oğlı eydür ben bu işi kılmayam  
Tengri dergâhında yarın ne diyem

Uşbu ma‘sûmlar ne kıldılar sana  
Bunları öldürmegi terk itsene

Tengri’den kork ey utanmaz bî-hayâ 
Tâ ki rahmet kılmaya sana Hudâ

Sen ‘Alî’nün kardaşı oğlanların  
Ne sebebden öldürürsin yâ la‘în

Bunı didi kasd kıldı ol dahi  
Kim atasını öldüre ol sehî

Tîg eline aldı ol dem kaltabân  
Oğlunı kıldı şehîd ol dem hemân

Hatunı gördi anı zâr eyledi  
Ayağına düşdi ol çok ağladı
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[22b]

İtme bu işi amân ey bed-fi‘âl  
Yoksa Tengri’den gelür bize zevâl

Tengri’den korkmadı ol la‘net Yezîd 
Hançerini çekdi n’ider sen işid

Ol iki ma‘sûmı dahi tıfl-ı hâm  
Kur’ân okurlar bular hâfız Kelâm

Birbirinin boynuna sarmaşdılar  
Zârî efgân idüben ağlaşdılar

Ulucası eydür ey nahs-ı pelîd  
Sen beni evvel kılasın tâ şehîd

Tâ ki ben kardaş fürâkın görmeyem 
Hem ben anun acısına irmeyem

Ulusınun adı İbrâhîm-idi   
Hem Muhammed’dür kiçisinün adı

Geldi İbrâhîm’i dutdı ol la‘în  
Kesdi başın suya saldı gövdesin

Batmadı suya su alıb gitmedi  
Hâricî hirgiz mahâba itmedi

Kiçisini dahi eyledi şehîd  
Kur’ân okurdı Muhammed key işid

Kılmadı Kur’ân’a ‘izzet ol la‘în 
Kesdi anun başını dahi hemîn

Kim tenin saldı suya anun dahi  
Geldi birbirini kocdı ey ahî

Batdı suya kimse ayruk görmedi 
Kimse bunlarun nişânın virmedi

Bir tırâka kobdı ol dem nâgehân 
Sanasın üzüldi bend-i âsimân

Halk-ı ‘âlem eyle sandılar meğer 
Kim kıyâmet kopdı mı nedür haber
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[23a]

Durdı aldı ol iki başı gelür  
Kur’ân okur ikisi gavgâ kılur

Ol Havâric çün bu işi eyledi  
İblîs ol mel‘ûna la‘net eyledi

Aldı anları getürdi ol zemân  
Tâ Ziyâd oğlına getürdi revân

Âlayında koyuben kıldı du‘â  
Kur’ân okur ol iki baş dâyimâ

Sordı anı çünki ‘Abdullâh-ı dûn 
Kim bu ne başlar-durur itdün zebûn

Didi bunlar Müslim oğlanlarıdur 
Didi kim bu işleri kim kılubdur

Ol la‘în eydür ben öldürdüm anı 
Didi ey mel‘ûn niçün itdün bunı

Kim didi ki bunları öldür sana  
Nişedir diri getürmedün bana

Hatm idince Kur’ân’ı dinmediler 
Hoş âvâz-ile bular okudılar

Çünki ‘Abdullâh görücek ditredi 
Uş bu mel‘ûnı dutun bağlan didi

Şehr halkı çün işitdi bu işi  
Dökdiler zârî kılub gözden yaşı

Kıldılar gavgâyı ‘Abdullâh ile  
Nice kılasın cevâb Allah ile

Kasda kıldılar ki nefîr-i ‘âm ola  
Mü’minler yâ nice bir bed-nâm ola

Ol la‘înün iki elini bular   
Bağlayuben boynuna ip dakdılar

Virdiler bir mü’min eline revân  
Tâ cezâsını bula ol kaltabân
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[23b]

Ol araya çün getürdiler anı  
Gördiler oturmış ağlar hatunı

Gördiler iki yigit ölmiş yatur  
Eytdiler yatan hatun kimler-durur

Eytdi biri oğlu idi ol itin   
Kulu-durur biri de hem işidin

Ol oğlanları bular öldürmedi  
Anun-içün ol bu işi eyledi

Ol sâ‘at mü’minler anı basdılar  
İki eliyle ayağın kesdiler

Burnı-y-ile kulağını yardılar 
İki gözin oyuben çıkardılar

Kılıc-ile pâre pâre kıldılar   
Götürüb ırmağ içine saldılar

Taşdı su taşra bırakdı ol iti  
Su kabûl eylemedi ol la‘neti

Düşürüben anı yire gömdiler  
Taşra bırakdı yir anı gördiler

Su kabûl eylemedi yir almadı  
Anı gömecek dahi yir kalmadı

Ol la‘îni bir yire düşirdiler  
Od yakub anı ocağa urdılar

Ol iki ma‘sûmun başını bular  
Kûfe şehrinde ziyâret kıldılar

Çün Havâric oldı ol dem rû-siyâh 
Ehl-i nâr olub götürdi günâh

Gel muhibb-i hânedân ol hânedân 
Bulasın ‘ömr-i bekâ-yı câvidân

Hayr olsun gününüz ey dostân  
Kim işidinüz ikinci dâsitân
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[24a]

Yine ger destûr olur ise bize  
Eydevüz üçünci meclisden size

Meclisü’s-Sâlis

Bu üçünci meclisi söyleyelüm 
Kerbelâ hâlin beyân eyleyelüm

Âl-i evlâd-i Rasûl-i Zü’l-Celâl  
Nice oldı Kerbelâ’da vasf-ı hâl

Cân kulağıyla işitgil vasfını  
Mustafâ yarın unutmaya seni

İşid imdi ey ‘azîz ü pâk-i cân  
Eydelüm nicesi olmışdur beyân

Ol Hüseyn ibn-i ‘Alî’den vasf-ı hâl 
Söyleyelüm nicesi oldı makâl

Çün revân oldı Hüseyn-i nâmdâr 
Kûfe’den yana yüridi şîr-var

Kavm-ile kardaşları cümle bile  
Oğlu kızı kamusı girdi yola

Nehri geçdi çünki yakın geldiler 
Kâdısâ’nun yazusına kondılar

Gördiler ki kârübân gelür revân 
Uğrayu geldi Hüseyn’e nâgehân

Kârübân içinde bir er var-idi  
Züheyr-i Hassân ana dirler-idi

Kâfile halkı Hüseyn’i gördiler  
Yüzlerin cümlesi yire sürdiler

Ol Rasûl oğlu Hüseyn-i pâk-i cân 
Çün Züheyr’i görübeni ol zemân

Eytdi ana yâ Züheyr-i pür-hüner  
Kûfe’den bize bugün virgil haber
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[24b]

Sormanuz dir Kûfe şehrinün hâlin 
Ol Ziyâd oğlu bi-dînün âlin

Âl ile ol Kûfe şehrine girdi  
Ana kıldan kıla haber virdi

Kûfe’nün üstinde kırk bin er tamâm 
Şehri araya alıbdur  yâ İmâm

Hânî ile Sa‘d oğlu Ahmed’i  
Hem Kesîr oğlı Muhammed kalmadı

Dutdı Muhtâr’ı dahi çü mekr ü âl  
Müslim’i kıldı şehîd ol bed-fi‘âl

Siz ne diyü bu araya geldinüz  
Ol halâyık sözine aldandınuz

Çün Hüseyn işitdi bu sözi revân 
Hâtırı oldı perîşân ol zemân

Tâ ki ‘Abdullâh işitdi fâlini  
Atası kardaşları ahvâlini

Nevha kılub ağladı ol zâr u zâr  
Ağladı kavm u kabîle ne ki var

Söyledi ol dem Hüseyn’i şîr-i ner 
Kancarıdur yâ Züheyr ‘azm-i sefer     

İtdiğim ‘azmim ticâret yâ Emîr  
Didi bundan yiğ olur mı yâ Züheyr

Bir bunun gibi ticâret ilerü  
Geldi bize sen gidersin kancaru

Pes bizim ile bile olsan gerek
Bu ticâreti bile kılsan gerek

Söyledi ol dem Züheyr-i ser-fürâz 
Eyle olsun didi yâ şâh-ı Hicâz

Sad-hezârân cân fidâ olsun size  
Devlet ola cân fidâ kılmak bize
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[25a]

İki at iki deve aldı bile   
Ağladı oğlunı gönderdi yola

Aldı oğlı mâlını oldı revân  
Kendüsi kaldı Hüseyn-ile hemân

Bunda bunlar çünki ârâm kıldılar 
Bu yana işit hikâyet n’oldılar

Ol Ziyâd oğlı ki ‘Abdullâh meğer 
Geldüginden Seyyid’ün bildi haber

Hâtırı oldı perîşân ol la‘în  
Didi yâ Nu‘mân-i Munzar bil yakîn

Sen ne dirsin ne kılalum bunları 
Eytdi ki hükm eyle atlansun çeri

Tâ ki vara anlarun yolın ala  
Komaya anları ki bunda gele

Var-idi bir pehlüvânı key be-nâm 
Hurr-i Râhî11 bin Yezîd ol şâd-kâm

Ol zemân ‘Abdullâh söyledi ana 
On iki bin er alub var ol yana

Bağla bunlarun yolunı bir zemân 
Ben gelince beklegil yâ pehlüvân

Çünki Hurr andan bu sözi işidür 
Durdı yirinden örigör ne kılur

Seçdi aldı çün on iki bin eri  
Polâdî cevşen giyindi her biri

Yüridi Hurr anları aldı bile  
Kerbelâ’ya irdi işid ne kıla

Ol Furât’un ırmağına çün kamu 
İrişüben gör ne kıldı ey ‘amû

Su yolını bekleyüben kondılar  
Göçdi Seyyid kavmi ata bindiler
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[25b]

Yürüyü Kerbelâ’ya bunlar varur 
Konmış-idi karşuda leşker görür

Anları gördi Hüseyn-i nâm-dâr  
Derd-ile âh eyledi sûz-var

Seyyid’ün bir pehlüvânı var-idi  
Sever-idi anı toğrı yâr-idi

Kâsım ibn-i Hâtem dirlerdi ana  
Döndi Seyyid yüzini andan yana

Eytdi yâ Kâsım bu leşker hâlini  
Bildürüvirsen bize ahvâlini

Kamçı urdı Kâsım ol dem atına  
Sürdi atın geldi leşker katına

İki kişi karşu geldi ol zemân  
Aldılar Hurr’e getürdiler revân

Kâsım’un çün gördi Hurr ol dem yüzin 
Âh kıldı yaş-ıla doldı gözin

Kâsım eydür Hurr’e niçün geldinüz 
Mü’min misiz yâ Havâric oldunuz

Çün işitdi bu sözi Hurr-i cüvân  
Virdi Kâsım’a cevâbın ol zemân

Hurr eyitdi var eyitgil Seyyid’e  
Geldük anı komayavuz ki gide

Bu sözi Kâsım işitdi ağladı  
Didi kim düşmen yolımız bağladı

Atı başını çevürdi ol zemân  
İrdi Hüseyn’ün katına ol hemân

Geldi Kâsım Seyyid’e virdi haber 
Çün işitdi kaygulu oldı meğer

Bir makâma dönüb andan geldiler 
Konacak menzili bellü kıldılar
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140 METİN - Maktel-i Hüseyn

[26a]

İndi atından Hüseyn-i pehlüvân  
Bir avuç toprak kokuladı hemân

Kokuladı didi bunda konalum  
Ne yazıldı alnımıza görelüm

Kavmi kardaşları bile kondılar  
Bir araya çün gelüben indiler

Emr-i Hak olsa gerekdür n’idelüm 
Her ne gelse ol Hak’a şükr idelüm

Böyle diyü kondılar anda bular  
Ol Hüseyn ibn-i ‘Alî ol şîr-i ner

Bunlar anda çünki kıldılar karâr 
İşid imdi ki ne yazmış Kirdigâr

Anla imdi ol ki ‘Abdullâh-ı dûn 
Kim nice mekr eyledi hem ol zebûn

Bir araya gelüben dirneşdiler 
Ne kılalum diyü çün danışdılar

Eytdiler ki ‘Amr’ı okumak gerek  
Ol başarur bu işi bilmek gerek

Sa‘d-i Vakkâs oğlı ‘Amr-ı nâ-bekâr 
Kibri çokdur dünyâlıkda vakti dar

Sen ana beglik viresin yâ emîn  
Ol bu işi başa ilter yâ güzîn

Vardılar ‘Amr’ı çağırdılar revân 
Virdi beglerbegilik ol kaltabân

Ol dem ana biş yük altun buyurur 
Taht-ı büngâh at ve hil‘atler virür

Eydür ana Rây vilâyeti bunun  
Şimdiden girü anun hükmi senün

‘Amır eydür ana ol demde ‘ayân 
Ne sebebden bunca bahşîş kıl beyân
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[26b]

Eytdi otuz bin çeri algıl revân  
Var Hüseyn’ün üstine vargıl hemân

Bey‘ate gelsün ve ger ne başını  
Kes anun başın bitürgil işini

Ger bu işi benüm içün kılasın  
Ne dilersin gine benden alasın

Rây vilâyeti ebed ola senün  
Dahi virem her ne dilerse cânun

Râzî oldı sen bilün dir ‘Amr-ı dûn 
Dîni virdi dünyalık aldı satun

Altun-ile hil‘ati aldı revân  
Eve geldi ‘avretine ol zemân

Hâlini bir bir hikâyet eyledi  
Ne ki oldı-sa rivâyet eyledi

Altun-ile hil‘ati gösterdi çün  
Gördi anı ehl-i beyt-ile hatun

Hatun eydür iy dirîgâ bilmedün  
‘İlm ağacına cehâlet aşladun

Yigrek-idi işlemesen bu işi   
Kılmasan hoş-idi câna teşvişi

İki oğlı var-idi ol câhilün   
Biri İbrâhîm biri Muhtâr anun

Kiçi oğlı eydür ey baba bu işi  
Yaramaz kıldun ahî bu12 teşvîşi

İy dirîgâ dîni virdün sen yile  
Dünyâ dahi gelmeyiserdür ele

Ulu oğlu eydür ey babam benüm 
Nakdi hirgiz nesneye virme canum

Hele şimdi nakd-i beglik sürelim 
Âhiretde nice olursak olalım
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[27a]

Ulu oğlı sözine uydı hemîn  
Aldı dünyâ dîni kodı ol la‘în

Aldı leşker ol la‘în-i bed-gümân 
Yürüdi hem kasdı Âl-i Hânedân

Der yanınca13 on bin er saldı hele  
Hâricîlerden iki begler bile

Birinün adıdur Eş‘as nâ-bekâr  
Birisi dahi Rebî‘ ol hâkisâr

Çekdi leşker ol aradan gitdiler  
Düni güne ulayuben yitdiler

Çünki bunlar Kerbelâ’ya irdiler  
Mü’minler anı ırakdan gördiler

Söyledi ol dem Hüseyn-i nâm-dâr 
Nasr-ı Ensâr’a haber bil yâ kibâr

Nasr-i Ensârî süvâr oldı revân  
Geldi ‘Amr’un katına ol pehlüvân

Nasrî ‘Amr’a nicesi geldün didi  
Mü’min iken Hâricî oldun didi

‘Amr dir ki Seyyid’e benden selâm 
Kim kabûl itsün nasîhat ol İmâm

Andan ilerü niceler n’itdiler  
Bunlarunla başa hîç gelmediler

Pes yakîn bilmek gerekdür ol dahi 
Başarımaz bu işi bil yâ ahî

Gelsün anı pâdişâha varayım  
İli güni anun içün alayım

Maslahat içün n’ola ki bir kezin  
Bey‘at ide yuya gönlünden gamın

Döndi Nasrî dir ana ey nâ-bekâr 
Ey şakî bedbaht ve nahs-i hâkisâr
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[27b]

Uşbu kavl-ile mi eyledün peyâm 
Nâme saldun okudun geldi İmâm

Sad-hezârân nâm ü la‘net ey pelîd 
Şâhuna gelsün sana bile eyid

Böyle didi tâ tükürdi yüzine  
Virimez ol la‘în cevâb sözine

Eyle didi kaygulu döndi girü  
Ol Hüseyn’ün katına geldi ilerü

Geldi eydür yâ Emîre’l-Mü’minîn 
Kasd kıldılar bize bunlar yakîn

Ne ki anlardan işitdi söyledi  
Kamu bir bir Seyyid’e şerh eyledi

Çünki işitdi Hüseyn-i nâm-dâr  
Âh kıldı ağladı ol zâr u zâr

Şi‘r-i Hüseyn ibn-i ‘Alî (Radiyallâhu ‘anhu)

Sen bilürsin hâlimiz ey pâdişâh  
Hazretüne sığınduk bî-iştibâh

Ne kılalum yâ zâlimler tâ ki biz 
Ey kamu ‘âlemlere püşt ü penâh

Sen bilürsin kamu ‘âlem sırrını  
Sana ma‘lûm kim değil bizden günâh

Bu cemâ‘at ‘âsî oldı çün bize  
Kasd kıldılar bize ey pâdişâh

Kamu kalmışlara sendendür medâd 
Kamulara dergehindür secde-gâh

Eyle cezâ bunlara sen yâ Ganî  
Bunları kıldı kazâ baht-ı siyâh

Sen havâle kıl bir eri bunlara  
Kim şefâ‘at kılmaya kamu kıra
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148 METİN - Maktel-i Hüseyn

Nazm-ı Sühan

Eyle didi oldı gönlü kaygulu  
Kaldılar anda perîşân ey ulu

Ol yanadan ‘Amr-ı nahs dir anlara 
Su yolun dutmak gerekdür anlara

Bunlara ger su ele girse hemîn  
Kamumızı hep kırarlardı yakîn

Hurr eyitdi ben varayın anlara  
Bir nasîhat kılayın ol servere

Ola ki bey‘at kıla ol ser-fürâz  
Ol Emîre’l-Mü’minîn şâh-ı Hicâz

Didiler ki maslahatdur varası 
Anlara kılmak nasîhat çâresi

Geldi Hurr ol dem Hüseyn’ün katına  
Söyledi sözini kendü yatına

Eydür ana yâ Emîre’l-Mü’minîn 
Sizlere kasd kıldılar bunlar yakîn

Kûfe’ye geldi ol ‘Abdullâh-ı dûn 
Kûfe’nün halkı azîm oldı zebûn

Elli beş bin er çeri saldı hele  
İşid imdi Hâricîler ne kıla

Kûfe şehrinde dahi kırk bin tamâm 
Şehri araya alubdur yâ İmâm

Bilmedüm ben işbu hadde iresin  
Size ben yol vire idim yâ Emîn

Şimdi n’idelim cihânı dutdılar  
Görgil âhir Hâricîler n’itdiler

Söyledi ol dem Hüseyn-i nâm-dâr 
Ol erenler serveri şâh-ı kibâr

Didi yâ Hurre işid sözüm tamâm 
Mü’min misin yâ Havâric ey hümâm
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[28b]

Baş aşağa saldı ol dem pehlüvân 
Az zemândan söyledi ol nev-civân

Eytdi tevbe eylesem ben yâ Emîr
Bilmezem red mi kabûl mi yâ nezîr

Seyyid eydür ben kabûl kıldım hele
Elin alub uçmağa iltem bile

Hurr eyitdi imdi bir varam irem
Söyleyeyüm ‘Amr’a ben ne dir görem

Ger kabûl itse nasîhat görevüz
Olmasa biz hazretüne irevüz

Seyyid eydür sen bilesin yâ Emîn
Kıl nasîhat gör dutarsa ol la‘în

Girü geldi Hurre ‘Amr’a söyledi
Vasf-ı hâli kamusın şerh eyledi

Hurre eydür ey dirîgâ bu işi
Buncılayın kıla mı hirgiz kişi

Yâ ‘Amur biz dünyâda kılduk hatâ
Âhiretde n’eyleyeyiz yâ fetâ

Vây ana kim âhiretde Mustafâ
Hasmı ola yâ ‘Aliyye’l-Murtazâ

Bilmedün mi bu hadîs(i) kim Rasûl
Dedesidür anası Zevce’l-Betûl

Kasd kılan şimdi buna bî-gümân
Bulmayısar Tamu odından âmân

‘Amr-i nahs eydür eyâ Hurr-i Emîn
Kılsa bey‘at ol Emîre’l-Mü’minîn

Hâtıri-y-çün bunlarun bir kez eğer
Bey‘at idüb kurtula idi meğer

Hurre eytdi ey utanmaz şirrî-ser
Bu sözi kimse müsellem mi dutar
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[29a]

‘Amur eydür imdi gitsün eline
Girü dönsün nesne girmez eline

Hurre eytdi elli biş bin er çeri
Araya aldı nice dönsün giri

Sen meğer girü Hüseyn’e dönesin
Çün buradan göçüb anda konasın

Eyle olursa çeri ol dem sine
Kasd kılmaya Hüseyn’e kimsene

Gel sen imdi didi Hüseyn’e hemîn
Dön ki olasın emân-ile karîn

‘Amr-i nahs eydür evüm oğlanlarum
Bunlarunla biledür cümle varum

Hurre eydür ‘avret ve oğlan sana
Âhiretde ne idiserdi bana

‘Amr eyitdi Rây’ı beglik eyledi
Bunca mâl u ni‘met-ile toyladı

Şimdi olmaz ol yana varmak bana
N’ola ki kılsan nasîhat sen ana

Tâ ki bu kez bey‘at ideydi Emîr
Kurtulayduk biz dahi ez dâr u gîr

Gördi Hurre nasîhat almaz la‘în
Eytdi yarın varam eydem dir hemîn

Giceye dek sabr kıldı ol hümâm
İki at iki deve iki gulâm

Aldı ve geldi Hüseyn’e ol girü
Cân fidâ olsun sana yâ mâh-rû

Yoluna ben cânı kurbân ideyüm
Şehîd olub tâze kanlu gideyüm

Ol mübâriz çünki böyle eyledi
Anlagıl imdi la‘înler n’eyledi
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[29b]

Bildiler Hurre Hüseyn’e döndügin
Gice mü’minler katına geldügin

Çünki ‘Abdullâh haber bildi ‘ayân
Korkusından gövdesinden kaçdı cân

Şimr’e buyurdı ‘Abdullâh-ı habît
Eytdi bellü bil bu sözi key işit

Rey vilâyeti senün olsun müdâm
Ger bu işi başa iltesin tamâm

On bin er aldı la‘în-i bed-fi‘âl
Kerbelâ’ya geldi kıldı hîle âl

Hâricîler bir yire cem‘ oldılar
Danışuben mekr ü hîle kıldılar

Su ele girse Hüseyn’e bî-gümân
Bu çeriye virmeye hirgiz emân

Suyı Muhkem bin Tufeyl’e virdiler
Sakla suyı almasunlar didiler

Muhkem aldı on bin er ol nâ-bekâr
Su katında su çeküb kıldı karâr

Eytdiler ol dem Hüseyn’e yâ Emîr
Su yolunı bağladılar yâ nezîr

Çün işitdi kaygulu oldı ‘azîm
Gönlü doldı teşviş ü gussa vü bîm

Pes Hüseyn emr eyledi ol dem çeri
Bir yire cem‘ oldılar ne kim varı

Yitmiş iki pehlüvân idi bular
Emr kıldı çevre hendek kazdılar

Okudı Hurr’i Hüseyin söyledi
Var bulara bir nasîhat kıl didi 

Hurr süvâr oldı hemân-dem atına
Sürdi atını bularun katına
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[30a]

Na‘ra urdı söyledi ey kavm-i şûm
Ey şakî bedbaht ey kavm-i zalûm

Tengri’den korkun Müslimânsız size
Âhiretde olısardur çok cezâ

Ol Rasûl oğlı Hüseyn-i nâm-dâr
Hem ‘Alî’den kaldı bize yâdigâr

Ger Muhammed ümmetisiz ey şakî
İşlemen nâ-hak yakîn bilin hakkı

Hâricîlerden biri geldi revân
Hurr’e eydür iy utanmaz pehlüvân

Anca yidün Yezîd’ün etmegini
Koyasın şimdi yardım itmegini

Evün oğlancıklarun terk eyledin
Mâlı milki kodun âhir n’eyledün

Hurre eydür âhiretde ol bana
Katı düşmendür işid eydem sana

Vay ana kim âhiretde Mustafâ
Hasm olısar hem ‘Aliyye’l-Murtazâ

Ol Sükût oğlı ve Hâcir söyledi
Var Hüseyn’e bir nasîhat kıl didi

Kim gele bey‘at kıla ol şâh-ile
Ol sahî mîr-i cüvân ol mâh-ile

Tâ günâhını anun afv eyleye
Her vilâyet kim dilerse toylaya

Döndi Hurre eydür ey mel‘ûn işid
Sad-hezârân nâm ü la‘net ber-Yezîd

Şâhına olsun sana ey nâ-bekâr
Ey utanmaz hâyin ü it hâk-sâr

Ne gönül-ile eyitdün sen bunı
Ey şakî gönlündeki îmân kanı
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[30b]

Mustafâ’nun kızı oğlı ey la‘în
Sen Yezîd-i zinaya kul idesin

Kankı dînde göreler anı revâ
Ol Yezîd’e kul olısar Murtazâ

Kamular bilür Yezîd’i ey pelîd
Kim zinâdan doğdı anı key işid

Bir niçe sögdi ana döndi yine
Girü geldi Hurr Hüseyn’ün katına

Eytdi bunlar ögüt almaz yâ Emîn
Bunlarun kasdı bizi kırmak hemîn

Çün bu sözi işidür ol ser-fürâz
Âh kıluben ağladı şâh-ı Hicâz

Subha değin ağladı ol zâr u zâr
Gözlerinden kan yaş akar bî-karâr

Çün sabâh oldı ve baş kaldurdı gün
Âşikâre oldı hem gizlendi dün

Hâricîler cümle hâzır oldılar
Atlanub kûs u nekâre çaldılar

Çün işitdiler nekâre gurûşın
Zârî kılub dökdiler hasret yaşın

Sa‘d adlu bir ulu er var-idi
Ol Hüseyn ile ‘Alî’den yâr-idi

Eytdi ol dem yâ Emîre’l-Mü’minîn
Ol çeri oldı süvâr bil yâ Emîn

Var-idi Kuddâme adlu bir emîr
Pehlüvân Ensârîlerde bî-nazîr

Ol Emîre’l-Mü’minîn eydür ana
Atlan ey Kuddâme emr oldı sana

Al yigirmi pehlüvân çün ki yüri
Ben gelince sakla yol ey dîn eri
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[31a]

Yitmiş iki er Hüseyn-ile kamu
Elli biş bin Hâricîlerdür ‘amû

Bindi Kuddâme irişüb bekledi
Ol yigirmi er-ile yol sakladı

Ol çerinün yolun alub durdılar
Hâricî kavmi nekâre urdılar

Bindi ol dem ol ciger-gûş-ı Rasûl
Bile hem kardaşları kamu melûl

Ol yârenler kamusı oldı süvâr
Bir arada saf dutub kıldı karâr

İki gün oldı bular su içmedi
Ağlamakdan gözlerini açmadı

Şimr-i mel‘ûn on bin er aldı hemân
Der yanınca var-idi dört kaltabân    

Meymene ve meysere durdı bular
Gönli kara yüreği taş oldılar

‘Amr-i nahs ol kaltabân-ı bî-vefâ
Kim ‘alem dibinde durdı ol değâ

Kasd kıldılar Havâricler yakîn
Tâ şehîd ide Rasûl oğlanların

Pes ‘Alî oğlı Hüseyn-i nâm-dâr
Bakdı bunlarun hâline ol kibâr

Gördi bunlar kasd kıldılar hemîn
Kırmak ister kendüyi bildi yakîn

Çün Hüseyn eydür ki ey kardaşlarum
Ey benüm kardaşlarum yoldaşlarum

Bu halâyık kim belürdi kim yakîn
Terk kılalar şefâ‘at-i mihr-i dîn

Bellü oldı kim bular bu cânıma
Bu cemâ‘at kasd kıldı kanıma
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[31b]

İmdi gelün girü dönün yâ kirâm
Hem yolunuza dönün sizler tamâm

Bunlarunla ben kalayın yalınuz
Siz dönün benden bu sözi alınuz

Ben kalayın evüm oğlancıklarum
Alnımıza yazılanı görelüm

Şi‘r-i İmâm Hüseyin (‘aleyhi’s-selâm) 

İşbu söze danık olsun Bî-zevâl
Kılmayam sizden şikâyet yâ ricâl

Çün kıyâmet güni ola âşikâr
Tanuk olsun üstümize Zü’l-celâl

Bile varam sizün-ile cennete
Bunda fürkat olsa andadur visâl

Kim göriser ol Kadîm ü Lem-yezel
Ol Mukîm ü Hayy ü Kayyûm Lâ-yezâl

Tâ kıyâmet güni oldukda ‘ayân
Tengri dergâhında söylene bu hâl

Didi yârenlerüm dedem çün bana
Kerbelâ’da kim olısardur kıtâl

Mustafâ’nun hazretine sizleri
Dileyem Tengri’den olursa mecâl

Nazm-ı Sühan
Tengri emrine mutî‘ olmak gerek
Ne gelürse şükrini kılmak gerek

Hem vasiyyet kılmakdur çâresi
Niçe ki Seyyid buyurdı varası

Çün dedem babam vasiyyet eyledi
Sonumızda tîg çekmegil didi
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[32a]

Olmasaydı bularun vasiyyeti
Göstereydüm ben bulara heybeti

İş kılaydum Hâricîler cânına
Kamu hayrân kalaydı efgân-ile

Ne ki geldi sabr idelüm yâ Emîn
Hak buyurmışdur yuhibbu’s-sâbirîn

Ol yârenler çün işitdi bî-karâr
Nevha kıldılar kamusı zâr u zâr

Bir gırî kopdı ki feryâd ü figân
Zârî  kıldı yir ü gök ve ins ü cân

Cevâb-ı Akrabâ-yı Hüseyin ibn-i ‘Alî

Ol yârenler eydür ey tâci’r-ricâl
Danuk olsun üstümize Bî-zevâl

Sad-hezârân cânımuz olsa bizüm
Ayağun toprağına olsun helâl

Ne gönül ile seni bunda koyub
Gidevüz cânumuz oldukda vebâl

Yâhu yarın âhiretde Mustafâ
Sorar olsa ne kılısaruz su’âl

Beglik içün gelmiş-idük bunda biz
N’idelüm çün doğrı gelmedi bu fâl

Ne gelürse Tengri’den nûş idelüm
Âgûsını misl-i şekker kand ü bâl

Devletünde anda dirlik bulavuz
Şimdi bunda bulısaruz çün kıtâl

Dünyâda vaslı fürâka degşürüb
Âhiretde nice olısar vîsâl

Ey erenler şâhı sana cân fidâ
Baş oğul kız hânümân milk ü mâl
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[32b]

Nazm
Çün işitdi işbu sözi ol zemân
Şâh-ı ‘âlem ol Emîre’l-Mü’minân

Bunlara kıldı du‘â-i âferîn
Ol Hüseyn ibn-i ‘Alî Şâh-ı Güzîn

Okudı Muhtâr’un oğlun ilerü
Yâ Muhammed didi Seyyid gel berü

Var bulara hüccet eylegil revân
Bunlarun hâlin bilelüm biz beyân

El dutub and içdiler bunlar kamu
Cân fidâ olsun sana ey bahtulu

Bunlara eyid ki ki nâme yazdınuz
Okudınuz bize bu mı kasdınuz

Ger Müslimânsız bu işi itmenüz
Dünyâ içün dîni yabâna atmanuz

Dîni terk eyledinüzse bilelüm
Biz sizünle Tengri emrin kılalum

Ol Muhammed ibn-i Muhtâr ol zemân
Debdi atın ilerü vardı revân

Na‘ra urdı ey Havâric işidün
Hâzır olun dîne yarar iş idün

Ol Emîre’l-Mü’minîn eydür size
Niçe kez nâme yazdınuz bize

Maksudunuz bu mıydı ey kavm-i dûn
Kim bize kasd eyledinüz siz bugün

Yâ cemâ‘at âhiretde Tengri’ye
Mustafâ’ya ne diyesiz bî-riyâ

Tengri’den korkun eyâ kavm-i zalûm
Mustafâ’dan utanun ey kavm-i şûm

Yalvaruben siz okudunuz bizi
Biz gelicek siz çevürdünüz yüzi
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[33a]

Ol ciger-gûş-ı Rasûl-i Kirdigâr
Sizün-ile n’eyledi ey hâk-sâr

Siz ana kasd eyledinüz bî-günâh
Koya mahşerde sizi14 kim rû-siyâh 

Bu sözi çün dinlediler nâgehân
Eylediler zâr u feryâd ü figân

Birbirine düşdi ol leşker kamu
Kıldılar kasd beglerine iy ‘amû

‘Amr-i nahs anı işitdi kıldı âh
Eydür eyvây işimiz oldı tebâh

Depdi atın ilerü ol nâ-bekâr
Geldi eydür ey Muhammed nâm-dâr

Biz dahi olduk peşîmân ey ulu
Çâre nedür bu işe ey bahtulu

Ne olaydı maslahat içün Emîr
Gelse bey‘at eylese bunlara bir

Niteki kıldı Emîre’l-Mü’minîn
Hem ‘Alî ve hem Hasan ey pâk-i dîn

Bunlarun ile müdâra kıldılar
Ne dilediler bulardan aldılar

Tâ olaydı ol Hüseyn-i ber-güzîn
Bir müdâra kılsa idi bu kezin

Kankı milki kim dilerse ben ana
Alıvireydim anı işid sana

Döndi Muhammed ana dir ey zalûm
Ey şakî bedbaht ve ey mel‘ûn-ı şûm

Niçe diyü bildün anı ey harîf
Kim Yezîd’e kul ola her bir şerîf

Hindi-zâdedür ve evlâd-ı zinâ
La‘net ana dahi anı sevene
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Sad-hezârân nâm ü la‘net cânına
Sana olsun hem anun etbâ‘ına

Didi bunı döndi ol dem pehlüvân
Geldi Seyyid katına kıldı figân

Eytdi ol dem yâ Emîre’l-Mü’minîn
Bunlarun kasdı bize oldı yakîn

Her ne kim işitdi andan söyledi
Kamusın bir bir ana şerh eyledi

Sana eydür yâ Emîre’l-Mü’minîn
Kulluga gelsün Yezîd’e dir la‘în

Niçe sögdüm ana yâ Zeyne’l-beşer
Hâl hikâyet budur ey sâhib-nazar

Çün Hüseyn işitdi bunlardan haber
Âh kıldı ağladı ol şîr-i ner

Okudı ol dem Züheyr’i ol ahî
Bir nasîhat kıl bulara sen dahi

Depdi atın ilerü ol nâm-dâr
İrdi anlarun katına tez i yâr

Na‘ra urdı ol Züheyr-i pehlüvân
Kim işid ey ‘Amr-i nahs-ı kaltabân

Bilmedünse beni bilgil sen yakîn
Ben Züheyr ibn-i Hassâ(n)’em ey la‘în

Ey muhânet bî-vefâ gel ilerü
Sana erlik göstereyüm gel berü

Niçe bir kez dönderürsin yüzüni
Gel ilerü söyle bana sözüni

Ey şakî şimdi utanursın bana
Yüzüni göstermeğe la‘net sana

Ol kıyâmet güni olıcak ‘ayân
Ne diyesin Tengri’ye ey kaltabân
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[34a]

Yâhu Tengri’nün Rasûline hemîn
Ne yüz-ile bakısarsın yâ la‘în

Söyle sözime cevâb ey nâ-bekâr
Yâhu gel meydâna görgil kâr u zâr

Yevme yenfa‘u dir Kur’ân’da Celîl
Sen işidmedün mi anı ey zelîl

Sen Hüseyn’i Mustafâ’dan ayırub
Kul kılasın ol Yezîd’e hem varub

Kankı dîn içinde göreler revâ
Yezîd’e kul ola âl-i Murtazâ

Kamular bilür Yezîd’i ey pelîd
Kim zinâdan doğdı anı key işid

‘Amr eyidür yâ Züheyr-i pehlüvân
Dönünüz ki danışalum bir zemân

Çün Züheyr söyledi bu sözi döner
Seyyid’ün katına gelüben konar

İndi atından yire kıldı karâr
Bu yana işid ki ‘Amr-ı hâk-sâr

N’eyleyiser ol la‘în işid kelâm
Ol harâm-zâde Yezîd ü nahs-ı hâm

Aldı ol dem leşkeri oldı revân
Dönüb anda yirine kondı hemân

Bu yanadan hem Sahâbe-zâdeler
Döndüler çün kamu server-zâdeler

Bunlar anda hem karâr itdi kamu
Hâricîler bir yire geldi ‘amû

Geldi ‘Amr’un bârigâhına bular
Cümle gelüb bir araya doldılar

Cem‘ oluben bir araya geldiler
Danışığa bir yire baş urdılar
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[34b]

Bunlar anda danışurlar ey hümâm
Oldı uş üçünci meclis de tamâm

Meclisü’r-Râbî‘

Dinle imdi işbu sözi derd-ile
Derdlü olur her ki adı merd ola

Eydelüm dördünci meclisden size
Ger ‘ömür virür-ise Allâh bize

Kerbelâ’da kim ne olmışdur ‘ayân
Eydelüm bir bir size bellü beyân

Dahi anda hem niçe oldı haber
Söyleyelüm işidün yâ bahtuvâr

‘Işk-ile virün salâvât ey Emîn
Kim işide Rahmeten li’l-‘Âlemîn

Subh olınca çünki ol leşkerine
Girü cümle bindi atlu atına

Ol Havâricler nekâre urdılar
Yine mü’minler karşu durdılar

Kudret-ile ol gün ezîneydi gün
Gün dikildi ammâ bulara oldı dün

Karanıluk geldi Havâric başına
Kendüeliyle âğû katdı aşına

‘Amr-ı nahs eydür bugün ceng eylemek
Ezînedür çünki âheng eylemek

Çünki gördi ol Hüseyn-i nâm-dâr
Hâricîler yine oldılar süvâr

Eydür imdi ey yârenler bildüm uş
Kim hakîkatdür bularun gönli boş

Ey yârenler işidün sözüm benim
Kim size kurbân ola cânım tenim
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[35a]

Dün u gün  ben size da‘vî kılmayam
Âhiretde ben size hasm olmayam

Ol yârenler eydür ey şâh-ı cihân
Kim sana kurbân ola bin datlu cân

Ol arada bir Sahâbe var-idi
Pîr-idi ol Mustafâ’ya yâr-idi

Ol Sahâbe adı Durmah-i Hakîm
Seyyid eydür ana ey pîr-i selîm

Sen kocasın hem ‘ayâlin çok-durur
Bunda durma sana destûr yok-durur

Al evün oğlanlarun sen dur öri
Git girü oldı sana destûr yüri

Döndi Durmah eydür ey Zeyne’l-beşer
Ben ne kıldum beni Seyyid red ider

Bin hezârân oğul kız vü hânümân
Sana kurbân olsun ey şâh-ı cihân

Seyyid eydür sen revâdur dönesin
Sabr idüb tâ bir arada konasın

Biş deve Seyyid buyurdı virdiler
Yüklerin yükledüb yola girdiler

Zârî kıldı ağladı girdi yola
Sürdi Kuds’e geldi kim anda kala

Ol cemâ‘at arasından kurtulan
Ol-idi ancak bulardan ayrılan

Ol gidicek Seyyid eydür yâ kirâm
Siz dahi dönmek gereksiz yâ hümâm

Ben kalayın evüm oğlancıklarım
Başımıza yazılanı görerim

Çün bu sözi söyledi Zeyne’l-beşer
Ağladı ol kavm dahi ser-be-ser
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[35b]

Didiler yâ Seyyid ü ibn-i Rasûl
Cânumuz sana fidâ ey yüzü gül

Ağlaşuben kamu zârî kıldılar
Ol zemân cümle süvâr oldı bular

Çün buyurdı şâh-ı merdân kim durun
Hendeği tez odun-ile doldurun

Odun-ile hendeği doldurdılar
Ol odına çevreden od urdılar

Hâricîler kamçı urdı atına
Kasd kıldılar Hüseyn’ün yatına

‘Amr-ı nahs eydür ilerü gitmenüz
Gice olmayınca siz ceng itmenüz

Çevre alub odı çünki gördiler
Giceye değin mukâbil durdılar

Biş gün olmış-idi evlâd-ı Rasûl
Kimse içmemiş-idi su key melûl

Giceye dek ana karşu durdılar
Ol Havâricler de hâzır oldılar

Gice oldı buyurdılar ilerü
Ol la‘înler kasda kıldılar girü

Evvelâ kim hamle kıldı ol la‘în
Ol Hacer ibn-i Hicer idi yakîn

Bir yana Eş‘as Rebî‘î yürüdi
Der yanınca Şimr-i mel‘ûn yürüdi

Eş‘as oğlı yürüdi bir yanadan
Kimse çıkmasun didiler aradan                  

Bir yana hem Muhkem ibn-i ol Tufeyl
‘Amr-i nahs-i bî-vefâ bâ-mekr ü hayl

Aldılar mü’minleri orta yire
Dûn bu çoğı gör n’iderler yere
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[36a]

Hâricîler çevre odı gördiler
Oda yakın kamu gelüb durdılar

Atını depdi Züheyr-i nâm-dâr
Geldi Seyyid katına ol şehsüvâr

Eytdi leşker yürüdi kasd eyledi
Hâle kim ol bu sözi söyledi

Çün işitdi Hüseyin kıldı figân
Bir gırî kopdı ki feryâd ol zemân

‘Arş u ferş u cism ü cân ins ü melek
Mihr ü mâh ve kevkeb ü çarh u felek

Zârî kıldı çün figân eylediler
Nâr-i fürkat-ile cân tağladılar

Kocuşuben ağlaşurlar birbirin
Hem helâllık dilediler birbirin

Hem Hüseyn’ün iki atı var-idi
Biri Zü’l-Cenâh biri Edhem adı

Edhem ata bindi depdi ilerü
Na‘ra urdı leşkere karşu duru

Ey halâyık dir Hak’ı hâzır görün
Tengri dergâhına yarar iş kılun

Âhreti dünyâya kılman siz edâ
Bellüdür dünyâ kime kıldı vefâ

Ey halâyık çün dedemdür Mustafâ
Dahi babam ol ‘Aliyyü’l-Murtazâ

Ger Müslimânsız şefâ‘at mihr-i dîn
Kanı sizde yokdur âhir gayr-ı kîn

Son vasiyyet budur âhir utanun
Mustafâ’ya Tengri’ye hem inanun

Yalvaruben siz okudunuz bizi
Biz gelicek siz çevürdünüz yüzi
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[36b]

Okudı bu şi‘ri ol vaktin İmâm
Didi kim ey Hâricî ehl-i zulâm

Şi‘r-i İmâm Hüseyn (‘aleyhi’s-selâm)

Tengri’den korkun eyâ kavm-i zalûm
Mustafâ’dan utanun ey kavm-i şûm

Bellüdür ki n’eyleyesiz dünyâda
Ardunuzdan uş geliserdür ölüm

Nâm ü nengi dîni elden kodunuz
Başımuza kasd kıldunuz bizüm

Dâdımızı sizden ala dâd-gîr
Esdüre bir gün size bâd-ı semûm

Yarın ilteler zebânîler sizi
Tamu’ya kim yiyesiz zift-i zakûm

Kimseneye kılmadı dünyâ vefâ
Size dahi kalmaya budur bilüm

Vây ana ki âhiretde müdde‘î
Yakasından dutısar bir gün ölüm

Nazm-ı Sühan

Tevbe kılın kim size Perverdigâr
Kıla rahmet yarın ol yevmü’l-karâr

Dahi eydürken kelâmın ol İmâm
Tîrü bârân itdi on bin er tamâm

Ol Hicer ibn-i Hacer ol nâ-bekâr
On bin erle hamle kıldı hâk-sâr

Seyyid’i ol dem çün oka dutdılar
Pes araya alub gavgâ itdiler

Kalkanını karşu dutdı pehlüvân
Ok döküldi çün kazâ-i âsümân
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[37a]

Binden artuk ok dokunmışdur ata
Kan çok akdı at dilerdi kim yata

Elli yidi ok dokundı kalkana
Binden artuk dahi kendüde yine

Seyyid okdan hemân özin sakınur
Nâgehân alnına bir ok dokunur

Na‘ra urdı oradan döndü girü
Ol yârenler katına geldi ilerü

Duymadı at gitmiş-idi kuvveti
At yıkıldı Seyyid ağla(dı) katı

Edhem atı gördi cân ısmarlamış
Ey dirîgâ didi düşvâr oldı iş

Buncılayın cân u rûh ey müttakî
Görmemişdür kimsene ayruk dahi

Anı gördiler yârenler kıldı cûş
Pehlüvânlar her biri kıldı hurûş

Kâsım İbrâhîm Hüseyn oğlanları
İşid imdi ki ne kıldı anları

Der yanınca ‘Avn ü ‘Abbâs-i ‘Alî
Ya‘nî ol şâh-ı cihân şîr-i velî

Ol Muhammed bin ‘Alî hem Sa‘d-ile
Hamle kıldılar çeriye darb-ile

Ol ‘Alî’nün kulı Sa‘d-i pehlüvân
Na‘ra urdı Hâricî’ye ol zemân

Her birisi çekdi tîg-i âbdâr
Hâricîler’den götürdiler tamar

On bin eri sıyuben götürdiler
Küşteden bir demde püşte kıldılar

Kıldılar zîr ü zeber ol leşkeri
‘Amr-ı nahs üstine dökdiler giri
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[37b]

Kopdı feryâd ü figân-ı dâr u gîr
Na‘ralardur hây u hûy ve nefîr

Hâricîlerden götürdiler tamar
Kıldılar ol dem buları târumâr

Eş‘as oğlı anı gördi ol zemân
On er-ile hamle kıldı kaltabân

Pehlüvânları araya aldılar
Üstlerine tîrü bârân kıldılar

Hurr-i Râhî hem Züheyr-i pehlüvân
Na‘ra urub depdiler atı revân

Her kime ki irdilerse çaldılar
Ortasından iki pâre kıldılar

Bir dem içre Hâricîlerden bular
Biş yüz ellisini yire urdılar

Ata mahmûz urdı ‘Abbâs-ı ‘Alî
Ol çeriye hamle kıldı hem velî

İki yardı ol çeriyi şîr-vâr
Suya irdi eydür atun bir sıvar

İrdi çün su katına girdi suya
At su gördi ya içmedin mi koya

Kasda kıldı kendü dahi hem içe
İçmemişdi su yidi gün hem gice

Yine eydür kardaşım yârenlerüm
Yedi gündür içmedi su cânlarum

Ne revâdur kim içeyim ben şimdi su
İçmedi depdi atın döndi girü

Çıkdı sudan na‘ra urdı leşkere
Kimse karşu durmadı ol servere

İbn-i Merzûk adlu bir er var-idi
Ol Hüseyn evinde hidmetkâr-idi
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[38a]

İrdi ‘Abbâs’a didi kim yâ latîf
Dön girü dur bu çeriden ey şerîf

Aldı ‘Abbâs’ı girü döndi revân
Tâ Hüseyn’ün hazretine ol zemân

Pehlüvânlar her biri döndi girü
Bir (yire)15 dizildiler zârî kılu

Ger olaydı bir içim su yâ İmâm
Tâ kırarduk Hâricî’yi biz tamâm

Ne muhal-idi koyayduk bunları
Kim dirileydi cihânda tenleri

Bu sözi çün kim bular kıldı ‘ayân
Her birisi ağlayu zâr u figân

Anlarun hem kan-ile tolmış gözi
Dili dutmaz tâ ki söyleye sözi

Râvîsi eyle rivâyet eyledi
İbn-i Mahnef Lût oğlı söyledi

Eytdi ‘Abbâs’un tonında ey ulu
Üç yüzden artuk idi ok sanculu

Tengri anı sakladı ki bir hayâl
Değmedi okdan ana zerre melâl

İllâ sudan tab bu gelmiş kamuya
Kerbelâ ıssısı benzer Tamu’ya

Issı susuz bir yire dizildiler
Giceye dek ceng içinde durdılar

Atdan inüb Hâricîler dönmedi
‘Amr-ı nahs ol leşker-ile konmadı

‘Amr eydür etmedüm ben ceng içün
Eymenüz hem bunlara âheng içün

Tutmadunuz siz benim sözüm hele
Göresiz kim yarın size ne gele
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[38b]

Vây eğer su içeler bunlar bize
İş kılarlar gelmeye hirgiz söze

Her birisi bunlarun bir ser-fürâz
Hâşimîler pehlüvânları Hicâz

Tîg elinde olur ise bunlara
Kim dura karşu bulara ey yere

Ger Hüseyin terk iderse vasiyyet-i ced
Olmaya bunca iki leşker ana sed

İvmenüz kim hoşluğ-ile râm ola
Olmasun kim bu işimüz hâm ola

Danışuğa cem‘ oldılar bular
Kûfe’den bir kâsid irdi gördiler

On bin er dahi yine geldi hemân
Begleri Zamm-i Hamîr-i bed-gümân

İrte olınca karâr eylediler
Çün sabâh oldı nekâre urdılar

Anı mü’minler işitdi bî-karâr
Nevha kıldı ağladılar zâr u zâr

Yine ceng içün süvâr oldı bular
Kamusı Seyyid katına geldiler

Kocdı ‘Abbâs’ı Hüseyn-i nâm-dâr
Eytdi kardaşım gözüm nûru zinhâr

Olmasun ki dünkileyin bir dahi
Cengin arasına giresin ey ahî

Eytdi hele himmetün olsun bile
Bindi atına sünü aldı ele

Yitmiş iki pehlüvânlar nâm-dâr
Karşu durdı Hâricîlere süvâr

Seksen üç bin Hâricîlerdür zağal
Araya aldılar bunları dağal
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[39a]

Müslim oğlı pehlüvân-ı nâm-dâr
Adı ‘Abdullâh idi ol şehsüvâr

Altı kardaşlarınun kaygusı
Aldı başından anun ‘aklı usı

On sekiz yaşında idi nev-civân
Yoğ-idi misli cihânda pehlüvân

Hüsn içinde sanasın ki hûr-idi
Boyı servi sûreti çün nûr-idi

Bir kez anun sûretin gören kişi
Hüsni vasfın kılmak olurdı işi

Geydi zırh hem silâhın üstüvâr
Bir tağa benzer ata oldı süvâr

Bağladı bilin biline pehlüvân
Kılıcın kıldı hamâyil nev-cüvân

Kalkan-ile sünüsin aldı ele
Er(lik) ile karşusına kim gele

Sad-hezârân Rüstem vü İskender
Anun elinde olurdı hor u zâr

Atdan indi geldi Seyyid katına
Ağlayu yüz yire kor hazretine

Ol dem eydür yâ Emîre’l-Mü’minîn
İki kardaşlarum atam yâ Emîn

Kıldılar bunlar şehîd ey nâm-dâr
Bana destûr olsun yâ şâh-ı kibâr

Dâdûmı alam bulardan ey Emîr
Seyyid eydür ana hoş bedr-i münîr

Korkaram sana yavuz göz değmesün
Görklü yüzüni cihandan irmesün

Mustafâ’nun hürmetidir yâ Emîr
Lutf ile sen bana destûr vir
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1126

1127

1128

1129

1130

1131
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1137
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1140

[39b]

Pes Hüseyn eydür ana ey nâm-dâr
Yârıcun olsun senün Perverdigâr

Tengri olsun sana yoldaş hem Rasûl
Olmasun görklü yüzün hirgiz melûl

Ata bindi sürdi meydâne revân
Na‘ra urdı şîr-vâr ol pehlüvân

Kim ki beni bilmedi bilsün be-nâm
Müslim oğlıyam Hüseyn ibn-i Gulâm

Ey Havâric ‘Amr-ı nahs-ı nâ-bekâr
Gel berü meydâne görgil kâr u zâr

Bir ‘aceb lu‘b-ile cevlân gösterür
Havâricler kamusı hayrân olur

‘Amr-ı nahs eydür görün bir pehlüvân
Kim bununla karşu dura bu zemân

Depdi Zamm-i Hamîr’i ol bed-gümân
Girdi meydâne kıldı cûş u figân

Anı oğlan gördi ol hor u hakîr
Girib eydür ana ol Zamm-i Hamîr

Dir ey oğlan vir bana atun donun
Kim sana cânun bağışlayam senün

‘Abdullâh eydür ana ki gel berü
At u don sâz u silâh al git girü

Bir ayağın üzengiden çıkarur
Deper atını ilerüye varur

Gerçek eydür sandı ol Zamm-i Hamîr
İrdi yakın çaldı ‘Abdullâh emîr

Ortara çaldı anı ol pâk-i dîn
Heybet aldı kim ki gördü hamlesin

Eyle çaldı ilüşügi kalmadı
Tamu’ya irince cânı ilmedi
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1141

1142

1143
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1152
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1155

[40a]

Yarusı gitdi hevâya ol itün
Yarusı kaldı üzerinde atun

Sundı dutdı ayağından ol zemân
Atdı ol iti hevâya pehlüvân

İner-iken ortadan çaldı girü
İki pâre eyledi ol mâh-ı rû

Heybetine kamusı kaldı ‘aceb
Na‘ra urdı pehlüvân kıldı taleb

Oğlı var-idi la‘înün pür-sitem
Adı Kâmil idi anun ibn-i Zamm

Atasını gördi kim oldı helâk
Âh kıluben yakasını kıldı çâk

Depdi atın girdi meydâne revân
Alayın aldı hem ol dem pehlüvân

Eydür ey oğlan düşürdün bir eri
Kûfe şehrinün ol-idi serveri

‘Abdullâh dir gel yüregün dağlama
Atana kavuşdurayım ağlama

Yitdi Kâmil hamle kıldı bir kezin
Red kıldı pehlüvân-ı ber-güzîn

Çünki anun hamlesin men‘ eyledi
Bu kez işid anı dahi n’eyledi

Sundı ‘Abdullâh sünü aldı ele
Hamle kıldı gör ki ana ne kıla

Şöyle urdı ol la‘îni pehlivân
Gögsünden arkasına çıkdı hemân

Anı gördi Hâricî kıldı figân
Kıldı hamle yine hem bir pehlüvân

Çaldı Abdullâh anı dahi hemân
Cânı şol-dem gövdeden oldı revân
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1156

1157

1158

1159

1160

1161

1162

1163

1164
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[40b]

Sâlih adlu pehlüvânı var-idi
Hâricîydi ol yavuz murdâr-idi

Depdi atın hamle kıldı ol hemân
Red kıldı hamlesini pehlüvân

İki hamle aradan giçdi hatâ
Hamle kıldı ol zülâl-i Mustafâ

Sancdı sünü gögsine ol şîr-i ner
Arkasından çıkdı düşdi nâ-bekâr

Öyle olınca eline aldı tîg
Otuz altısın düşürdi bî-dirîg

Heybetini gördi kimse gelmedi
Ana hîç kimse mukâbil olmadı

Döndi hayme-gâha girü şîr-vâr
Geldi Seyyid katına ol nâm-dâr

Âh idüben cigerinden bir pâre
Kan bırakdı pehlüvân ol dem yire

Şi‘r-i ‘Abdullâh ibn-i Müslim

Eytdi yâ Zeyne’l-beşer şâh-ı cihân
Suya bunaldum katı yâ pehlüvân   

Bir içim su olsa dir yâ ibn-i ‘am
Bunlara virmezdim amân ben bu dem

Atamun kardaşlarımun kanını
Ala idüm ben bulardan bu zemân

İş kılaydum yalınuz ben bunlara
Kıyâmetde söyleneydi dâsitân

N’ideyin susuz bunaldum yâ Emîn
Tâkatım kalmadı yâ fahr-i cihân

Seyyid eydür ana kim yâ pehlüvân
Ne kılayın seni ey cân-i cihân
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1170

1171

1172

1173

1174

1175

1176

1177

1178

1179

1180

1181

1182

1183

[41a]

Nice terk idem ciger-gûşum seni
Bu Hâricîler elinde nâ-tüvân

Keşke seni bile almayayıdum
Gelmeyeydi sana bu cevr ü figân

Tab fürâkun odı yakdı cânumı
Ey yigitler şâhı ber-nûr-ı cüvân

Girme meydâna dahi yâ ibn-i ‘am
Değmesün sana yavuz göz pehlüvân

Nazm-ı Sühan-ı ‘Abdullâh ibn-i Müslim Pehlüvân

Döndi ‘Abdullâh eydür ki yâ Emîr
Ben ölince kılısaram dâr u gîr

Atamun kardaşlarımun dâdını
Komayam alam bulardan kanını

Okudı anı Hüseyn-i nâm-dâr
Öpdi kocdı ağladılar zâr u zâr

Seyyid’ün bir dâne la‘li var-idi
Anı ‘Abdullâh’un ağzında kodı

Eytdi seni Tengri’ye ısmarladum
Vargıl imdi ey kuzucağım benüm

Gitdi ‘Abdullâh hemân-dem ağlayu
Kaldı mü’minler yüregin tağlayu

Girdi çün meydâna ki cevlân urur
Na‘ra urub at başın dutar durur

Havâric leşkeri anı gördiler
Biribirine dokunub turdılar

Var-idi bir pehlüvân-ı nâm-dâr
Adı Kuddâme16 (idi) ol key süvâr

‘Amr-ı nahs eydür ana yâ pehlüvân
Gir bu meydâna bunı getür hemân
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1184

1185

1186

1187

1188

1189

1190

1191

1192

1193

1194

1195

1196

1197

1198

[41b]

Girdi Kuddâme kılıç aldı ele
İlerü geldi ki tâ hamle kıla

Çaldı ‘Abdullâh’ı karşudan süvâr
Aldı ‘Abdullâh anı tîg-i âbdâr

Ortadan Kuddâme’yi çaldı revân
İki böldi ol la‘îni ol zemân

Hâricî’nün ablak atı var-idi
Bir nice pehlüvân ü serdâr-idi

Depdi atından düşürdi ol zemân
Sıçradı atından ol dem pehlüvân

Günbed urdı kendü atından çü şîr     
Anun atı üstine kondı dilîr

Hâricîler kamu hayrân kaldılar
Erligine cümle tahsîn kıldılar

Kimse ayruk ana hamle kılmadı
Korkdı andan dahi bir(i) gelmedi

Gördi ‘Abdullâh ki gelmezler girü
Sabrı kalmadı hemân depdi ilerü

Kendü özüni kalbe urdı şîr-vâr
Leşkeri kıldı hemân-dem târumâr

Her kime ki tîg-i bürrân indürür
Çalar ortadan iki pâre kılur

Yemînine kırâr idi ol mübâh
Ol gün ol gice uruşdı tâ sabâh

Hâricîler’i kırardı şîr-vâr
Ol la‘înlerden götürürdi tamar

Gördiler dîvâne-vâr ol pehlüvân
Ceng içinde mest olub dökerdi kan

Gözlerinden katre katre kan akub
Ağlar-idi yaş yirine kan döküb



203

[ ][[[[[[ ]]]



204 METİN - Maktel-i Hüseyn

1199

1200

1201

1202

1203

1204

1205

1206

1207

1208

1209

1210

1211

1212

1213

[42a]

Eyle gördiler ta‘accüb kıldılar
Hâricîler anı çevre aldılar

Hamle kılub kalbe urdı özüni
‘Amr-ı nahsa dikdi ol dem gözüni

Na‘ra urub Hâricîler kıldı cûş
Araya aldılar anı yâ hurûş

Var-idi bir Hâricî vü hâk-sâr
Adı Mizâc-i Dımışkî nâ-bekâr

Yitdi ‘Abdullâh’un ardından revân
Çaldı atı ayağın ol bî-emân

At yıkıldı düşdi ‘Abdullâh yire
Bir Hâvârîc anun ardından ire

Yüz otuz yirde yimişdi zahmı ol
Gövdesinden akmış-idi kanı bol

At yıkıldı sıçradı ol şîr-vâr
İrdi ol ibn-i Mizâc-i şerm-sâr

İrdi ardından urdı düşdi girü
Hâricîler tîg çaldılar üşürü

Oldı şehîd anda ol nev-pehlüvân
Su diyüben teslîm oldı virdi cân

Eyle gördi anı Hurr-i nev-cüvân
Çekdi tîgi hamle kıldı pehlüvân

Seksen iki Hâricî’yü nâm-dâr
Yire urdı darb-ile ol şehsüvâr

İrdi ‘Abdullâh’ı gördi çün gözi
Kana bulaşmış yatur gökçek yüzi

Râh-ı Hak’da cânını kılmış fidâ
Gördi kim yokdur lisânında sadâ

Âh kıldı Hurr yüregin tağladı
Yir ü gük inledi ol dem ağladı
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1214

1215

1216

1217

1218

1219

1220

1221

1222

1223

1224

1225

1226

1227

1228

[42b]

Dutdı yüzin göğe ol dem pehlüvân
Yâ Hakîm dir virme bunlara amân

Bunı didi el kılıca urdı tîz
Urdı tîgi Hâricî’ye bâ-sitîz

Yetmiş iki dahi düşürdi revân
Yidi yirde zahm yidi hem pehlüvân

Ol Züheyr-i pehlüvân-ı nâm-dâr
İrdi Hurr’e dön didi yâ pehlüvân

Sen bu dem dâdunı aldun yâ Emîr
Bu kezin  nevbet benimdür dir Züheyr

Döndi Hurr geldi Hüseyn’ün katına
Gördi Hurr binmiş Seyyid atına

İndi atından yire urdı yüzin
Ağlayu söyledi ‘Abdullâh sözin

Çün işitdi Seyyid anı kıldı âh    
Ey dirîgâ işimüz oldı tebâh

Zârî kıldı ağladı dökdi yaşın
Ol Hak’â ısmarladı kendü işin

Hurr’un ol dem zahmını bağladılar
Nevha kılub kamusı ağladılar

Girdi meydâna Züheyrî çün hemân
Na‘ra urdı Hâricî’ye pehlüvân

Kim ki beni bilmedi benem Züheyr
Ben kemîne kul Hüseyn oldı emîr

Bir girün siz meydâna yâ kavm-i dûn
Göstereyin ben size erlik bugün

Hâricîler anı kıldılar ‘ayân
Kim budur Ensârîler’de pehlüvân

Ol çeriye düşdi kavgâ ansuzın
Çün Züheyr’ün bunlar işitdi sözin
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1229

1230

1231

1232

1233

1234

1235

1236

1237

1238

1239

1240

1241

1242

1243

[43a]

Nasır bin Ka‘be depdi atın revân
Ol Züheyr’e karşu geldi nâgehân

Geldi eydür yâ Züheyrî sen revân
Mâlı milki terk kıldun bu zemân

Niçe yıldur ki Yezîd’ün etmegin
Yidün saklamadun bu etmek hakkın

Ana eydür ol Züheyr-i şîr-dil
Hamle kıl efsûn okumâğı kogıl

Hamle kıldı Nasr eline aldı tîg
Çaldı başından Züheyr’i bî-dirîg

Red kıldı hamlesini ol zemân
Koltuğından çaldı anı pehlüvân

İki pâre oldı ol mel‘ûn-ı it
Bir dahi meydâna girdi sen işit

Anı dahi öldürür bir darb-ile
Bir dahi irişdi ardınca bile

Dutdı meydânı Züheyr-i pehlüvân
Otuz ikisin yire urdı hemân

‘Amr-ı nahs eydür buna bir bir kişi
N’eyleyiser ihtiyât eylen işi

Ara yire alsun on bin er anı
Ol Hacer ibn-i Hicer okun kanı

Geldi eydür ‘Amr-ı nahs ey pehlüvân
Sen Züheyr’e karşu durgıl bir zemân

Çün Hicer meydâna girdi gördiler
Depdi atını Züheyr-i şîr-i ner

Anı gördi Hâricî döndi girü
Korkusından at başın saldı girü

Ardına düşdi Züheyr-i pehlüvân
On iki bin Hâricîler nâgehân
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1244

1245

1246

1247

1248

1249

1250

1251

1252

1253

1254

1255

1256

1257

1258

[43b]

Ol dem Züheyr’i araya aldılar
Çevresinden ana hamle kıldılar

Ol Züheyr’ün ağzını dutmış gubâr
Pâre pâre balçığı ol nâm-dâr

Kendü ağzından çıkarurdı anı
Ey dirîgâ dir bir içim su kanı

Bir içim su olsa dir ol nâm-dâr
Havâric’den götürürdim ben tamar

Âh kıluben eyle dirdi şîr-i ner
Hâricîler anı çevre aldılar

Tartdı tîgi hamle kıldı anlara
Hâricîleri kırardı ey yere

Üzerine tîrü bârân itdiler
İşid imdi Hâricîler n’itdiler

Toksan iki zahm yidi (ol) pehlüvân
Dâkati kalmadı kan akdı revân

Anı gördi Hurre depdi atını
Râst17 kılmış kendüye âlâtını

Der yanınca depdi Sa‘d-i nâm-dâr
Na‘ra urdı k’ey Havâric hâk-sâr

Ol çeriyi eylediler târumâr
Ol Züheyr’i girü alub döndiler

Gövdesinden kanı revân oldı cûş
Gitdi başından hemân-dem ‘akl-ı hûş

Dutdılar atından aldılar anı
Gâh gelürdi ‘aklı gâh ussı kanı

Seyyid eydür yâ Züheyr-i şîr-i ner
‘Aklunı dir aç gö(zü)n ey pür-hüner

Pes Züheyr eydür eyâ fahr-ı cihân
Su getürmişler mi içeyin amân
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1259

1260

1261

1262

1263

1264

1265

1266

1267

1268

1269

1270

1271

1272

[44a]

Böyle didi cânını virdi Hak’a
Kimseneye kalmadı dünyâ bekâ

Seyyid eydür ey şehîd-i Kerbelâ
Sen yirüni buldun Uçmak’da hele

Ağladı ol dem Hüseyn-i bâ-vefâ
Ol ciger-gûş-ı Rasûl-i Mustafâ

Sürdi Hurr atın ilerü şîr-vâr
Na‘ra urdı ey ‘Amr-ı nahs-ı hâk-sâr

Sen gel âhir ilerü bir göreyüm
Sana dahi bunda dâdun vireyüm

Gör cifâsını nicedür yâ hakîr
Ey harâm-zâde şakî nahs-ı darîr

Dînüni dünyâya satdun ey fülân
Bil bekâsı yok-durur dünyâ yalan

Eyle didi şi‘ri âgâz eyledi
Ol arada vasf-ı hâli söyledi

Şi‘r-i Goften-i Hurr-i Şehîd-i Kerbelâ

Ben de âhir Hurre zârî vü Sa‘îd
Çün ‘Alî ‘ışkına oluram şehîd

Hezârân bin cân fidâ ola ana
Oldur âhir şâh-ı merdân âferîd

Dünyâda bir cân fidâ kılsan ana
Âhiretde bulasın bin cân mezîd

Her ki ‘ışkını gönülde gizledi
Bula cânına tarakkâ vü mezîd

Ey muhânet ‘Amr-ı nahs ü bî-vefâ
Sad-hezârân nâm ü la‘net ber-Yezîd

Her ki düşmândur Muhammed âline
Ana rahmet yok olur darb-ı şedîd
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1273

1274

1275

1276

1277

1278

1279

1280

1281

1282

1283

1284

1285

1286

[44b]

Birbirinden kim buları ayırur
Tâmû içinde kalısardur kadîd

Nazm-ı Sühan-ı Goften Hurr-i Şehîd-i Nev-cüvân

Çün okudı medhi Hurre nâm-dâr
El uruben çekdi tîg-i âbdâr

Na‘ra urdı ey utanmaz ‘Amr-ı dûn
Mustafâ’ya düşmân oldunuz bugün

Dîni dünyâya virüb yâ kavm-i şûm
Âhiretde neyleyiser  siz zalûm

Eyle didi depdi atın şîr-vâr
Na‘ra urdı hamle kıldı nâm-dâr

Ol çerinün kalbine urdı özin
Ortada ‘Amr-ı nahsa dikdi gözin

Her birine çaldı bir bir darb-ı tîg
Yitmiş ikisin düşürdi bî-dirîg

Ol Havâricler araya aldılar
Üzerine tîrü bârân kıldılar

Nâgehân bir ok dokundı ağzına
Ensesinden çıkdı ol demde yine

Pes Muhammed ibn-i Mikdâd ol zemân
Hem Dücâne oğlu ‘Abdullâh revân

Anı gördi na‘ra urdılar bile
Ol çeriye irişüb gör ne kıla

Ol çeriyi eylediler târumâr
Hâricîler’den götürdiler tamar

Hurr’ı aldılar getürdiler girü
Tâ Hüseyn’ün hazretine yitürü

Üstine geldi Hüseyn-i pehlüvân
Hurr’e eydür aç gözüni ey cüvân
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1287

1288

1289

1290

1291

1292

1293

1294

1295

1296

1297

1298

1299

1300

1301

[45a]

Hurre eytdi yâ Emîre’l-Mü’minîn
Bir içim su olsa bana yâ Emîn

Eyle diyü hoş şehâdet getürür
Cân-ı şîrînin Hak’a ol dem virür

Anı gördi çün Hüseyn-i nâm-dâr
Âh kıldı ağladı ol zâr u zâr

Eytdi yâ Hurr dünyâda âzâd idün
Âhiretde dahi Hurr oldı adun

Çün Muhammed girdi ‘Abdullâh ile
Hamle kıldılar hem ikisi bile

‘Amr-ı nahs eydür buları siz bilün
Biri Mikdâd oğlıdur ol serverün

Ol Dücâne oğlu ‘Abdullâh biri
Gömünüz çıkmağa bunları diri

Araya aldılar anları girü
Kırar anlar Hâricîyi tîg uru

Ol Muhammed eydür ‘Abdullâh işit
Düş gördüm ben bu gice ey yigit

Babamı gördüm bana eydür ‘ayâl
Gel berü kim bundadur âb-ı zevâl  

Tîz ola ki ben atama kavuşam
Şimdi gerek âhirete irişem

Eydür ‘Abdullâh ana ki yâ Emîr
Girü dön olma mı dir yâ nazîr

Çünki söyler bu sözi ibn-i Dücân
And içüb ‘Abdullâh’a dir ol cüvân

Dönmezem vallâh ve billâhi’l-‘azîm
Hem şehîd olmağa iver bu cânım

Ger ‘ömür virür ise ol bî-niyâz
İdevüz bâkî kelâmı bunda sâz



217

[ ]



218 METİN - Maktel-i Hüseyn

1302

1303

1304

1305

1306

1307

1308

1309

1310

1311

1312

1313

1314

1315

[45b]

Meclisü’l- Hâmis

Bu bişinci meclisi sâz idelüm
Başlayalum söze âgâz idelüm

Kerbelâ’nun vasf-ı hâlinden meğer
İdelüm bişinci meclisden haber

Hem dilersen rahmet ide Hak size
‘Işk-ıla dutun kulakı bu söze

Şevk-ile bir hoş salâvât virelüm
Söze andan başlayalum girelüm

Râvîsi eyle rivâyet eyledi
İbn-i Mahnef Lût oğlu söyledi

Söyledi düş gördügüni pehlüvân
Hamle kıldılar çeriye ol zemân

Araya aldı buları kırk bin er
İşid imdi sen nice oldı haber

Şimr-i mel‘ûn hem Rebî‘-i nâ-bekâr
Anlarun ikisine hamle eder

Dört bin er bir kezden üşdiler ana
Çevre it gibi yapışdılar ana

Seksen iki yirde zahm yedi teni
Gitti ‘aklı hem üküş akdı kanı

Hem ‘Alî’nün kulı Sa‘d-i nâm-dâr
Hem Hüseyn’ün kulları oldı süvâr

Hamle kılub ol çeriye düşdiler
Ol münâfıklar bulara üşdiler

Kıldılar bir kezden ol leşker gulû
Kamu oldılar şehîd ey bahtulu

Yigirmi iki pehlüvân idi bular
Kamu bir kezden şehâdet buldılar
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1316

1317

1318

1319

1320

1321

1322

1323

1324

1325

1326

1327

1328

1329

1330

[46a]

Anı gördi çün Ebâ Bekr-i ‘Alî
Zârî kıldı ağladı şâh-ı velî

Eytdi yâ Kuddâme gördün mi bu hâl
Başumıza gör nice geldi zevâl

Kırdılar yârenlerimizü bizüm
Nevbet uş bize geldi budur sözüm

Didi Kuddâme ana ki ey safâ
Ey ciger-gûş-ı Muhammed Mustafâ

Ben varayın bu çerinün cengine
Hâricîler cenginün âhengine

Ca‘fer-i Dayyâr’un oğlı var-idi    
Katı mahbûb pehlüvân dildâr-idi

On sekiz yaşında idi kendü’zi
Sözi şekker güle benzerdi yüzi

Kaşı kara gözi nergis teni gül
Boyu uzun servi sümbülden usûl

Mustafâ’ya benzer idi sûreti
Hem Hüseyn’e benzer idi sîreti

Adı Kâsım pehlüvân-ı şîr-dil
Sad-hezârân şîr âlâyında hacil

Yinilece güyegü olmış idi
Ol Hüseyn’ün kızını almış idi

Güyegülik kınacugı ey ahî
Anun elinde idi henüz dahi

Depdi atını ilerü yürüdi
Hizmet içün Hüseyn’e yüz süridi

İy Emîre’l-Mü’minîn dir bâ-safâ
Destûr olsun bana yâ kân-ı vefâ

Gireyim meydâna bu dem ey Şerîf
Dâdumı alam bulardan yâ Latîf
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1331

1332

1333

1334

1335

1336

1337

1338

1339

1340

1341

1342

1343

1344

[46b]

Didi Seyyid ana kim ey nâm-dâr
Bana sen kaldun ‘ammûmdan yâdigâr

Kuzucağum nic’ideyin ben seni
Gel fürâkun odına yakma beni

Ne kılayım seni ey yavrucağum
Ey benim gönlim yimişi hem cânum

And virdi Mustafâ’nun nûrına
Hem ‘Aliyyü’l-Murtazâ’nun sırrına

İndi atından Hüseyn-i nâm-dâr
İndi Kâsım dahi ol dem şîr-vâr

Açdı Kâsım göğsini sırr-ı ‘Alî
Açdı hem kendü göğsüni ol velî

Urdı göğsi göğse yüzin yüzine
Doldı hasret yaşı nergis gözine

Şi‘r okuyub ağlar-idi ol Emîr
Hem ibn-i ‘Alî Hüseyn-i şîr-gîr

Şi‘r-i İmâm Hüseyin (‘aleyhi’s-selâm)

N’ideyim ey serv-i bûstânım benim
Ey yüzi gökçek gülüstânım benim

Tengri ola yarıcı sana meğer
Yâ Muhammed-himmet arslanım benim

Ey ‘aceb göre mi ayruk gözlerim
Senün ol gül yüzüni cânım benim

Ne gönül ile bu zâlimlere ben
Vireyin mazlûm-ı cânânım benim

Ey gözüm gerçi bugün ola firâk
Yarın ola vasl-ı reyhânım benim

Bu fürâkun vuslatına irgüre
Bizi ol devletlü sultânım benim
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1345

1346

1347

1348

1349

1350

1351

1352

1353

1354

1355

1356

1357

1358

[47a]

Ne kılalum Tengri’nün takdîri bu
Alnumıza yazdı Sübhân’ım benim

Nazm-ı Sühan-ı İmâm Hüseyin (‘aleyhi’s-selâm)

Virdi destûr ol Emîre’l-Mü’minîn
Tengri’ye ısmarladum didi hemîn

Sürdi atın ilerü ol nâm-dâr
Girdi meydâna hemân-dem şîr-vâr

Na‘ra urdı ey hakîr ü bed-gümân
‘Amr-ı nahs ey Hâricî-yi kaltabân

Ger beni bilmedün ise ey la‘în
Kâsım ibn-i Ca‘fer’em bilgil yakîn

Ey utanmaz ‘Amr-ı nahs-ı bî-vefâ
Düşmen-i Âl-i Rasûl-i Mustafâ

Ne kâfir itdi bunı ne hod Cuhûd
İkisinden eksük oldun yâ hasûd

Dîni satdun dünyâya sen ey gurû(r)
Âhiretde n’olısar sana surû(r)

Tengri’nün mahbûbı ile ey la‘în
Düşmen olub kande varam diyesin

Ger er-isen gel berü iy hâk-sâr
Sana erlik göstereyim kâr u zâr

‘Amr-i nahs eydür bunı görmen za‘îf
Birinüz olmayısar buna harîf

Görmenüz bu demde siz bunı hakîr
Budur âhir pehlüvânı nerr-i şîr

İki bin er hamle kıldılar buna
Şimr-i mel‘ûn ol pelîd la‘net ana

Bin dahi Kuddâme’ye oldı harîf
Ara yirde kaldı ol iki şerîf
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1359

1360

1361

1362

1363

1364

1365

1366

1367

1368

1369

1370

1371

1372

1373

[47b]

Na‘ra urdı Kâsım ol dem çekdi tîg
Ceng içinde kaldı ol dem bî-dirîg

Kâsım ve Kuddâme hamle kıldılar
Ol çerinün arasına daldılar

Düşdiler ol kavm içine nâm-dâr
Hâricî kırarlar-idi şîr-vâr

Ol çeriden bir dem içinde bular
Yüz yigirmisini yire urdılar

Mest oluben ceng içinde pehlüvân
İrdi bunlara kazâ’-i âsumân

Atı ayağı meğer Kuddâme’nün 
Bir delüge giçdi ol sâ‘at anun

Ahtarıldı başı üstüne semend
Atdılar Kuddâme üstüne kemend

Ol zemân anı giriftâr itdiler
İşid imdi Kâsım’ı hem n’itdiler      

Kıldılar bir kezden ol leşker gulû
Kâsım’a ok dökdiler bunlar kamu

Kalbura dönderdiler nâzük teni
Bir nefes kaldı ki vireydi cânı

Bir Hâricî-yi nahs ol dem nâgehân
Kâsım’un ardından darb urdı hemân

Eyle urdı arkasına ol la‘în
Düşdi atından yire ol pâk-i dîn

İkisini dahi kıldılar şehîd
Kiçi kardaşı ne kılısar işid

Tâlib ibn-i Ca‘fer ol dem ağladı
Ağlamakdan cigerini tağladı

Dahi on biş yaşında idi cüvân
Girdi meydâna hemân-dem pehlüvân
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1374

1375

1376

1377

1378

1379

1380

1381

1382

1383

1384

1385

1386

1387

1388

[48a]

Na‘ra urdı çün mübâriz diledi
Adını ve kendüyi ‘arz eyledi

Her ki beni bilmedi bilsün serîr
Tâlib ibn-i Ca‘fer’em ben yâ darîr

Hâricîler hamle kıldılar ana
Kırdı otuz Hâricî n’eydem sana

Dâkati tâk oldı vü döndi girü
Tâ Hüseyn’ün katına geldi ilerü

Ol arada çün ana oldı kuyu
Eytdi yâ ‘ammû n’ideyim bana su

Bir içim su didi yâ âmmû bâna
Ağlayu ol dem Seyyid eydür ana

N’eyleyeyim ey ciger-gûşum benim
Göz yaşı oldı suyım şimdi cânım

Tengri’den artuk meded yokdur bize
Ne diyeyim yavrucaklarım size

Şimdi benden size ez-gayr-ı du‘â
Çâre yokdur bilinüz ey bâ-safâ

Tâlib anı işidüb döndi girü
Na‘ra urdı ol çeriye haykıru

Elli yedi Hâricî’yi düşürür
Ol münâfıklar ana el üşürür

Hâricîler anı ol dem dutdılar
Ol arada pâre pâre itdiler

Kâsım ibn-i Hasan çün gördi anı
Zârî kılub ağladı yandı cânı

Eytdi yâ âmmû bana destûr vir
Tâ gireyin ben bu dem meydâna dir

Anı çün gördi Hüseyin kıldı âh
Eydür imdi n’ideyim ey bâdişâh
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1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

1396

1397

1398

1399

1400

1401

[48b]

Âh kıldı ağladı kıldı hurûş
Ehl-i Beyt’i dirilüb eyledi cûş

Anesi geldi çün yapışdı ana
Eydür oğlum hürmet eylegil bana

Şehribânû-y-ile Sekîne geldiler
Ümmü Gülsüm ve Rakiyye irdiler

Zeynebi’l-Kübrâ dahi Asgar ile
Kâsım’a bunlar yapışdı cem‘-ile

Şi‘r-i Vâlide-i Kâsım ibn-i Hasan

Anesi dir Tengri hakkı yâ ‘ayâl
Hürmet eylegil beni kılma melâl

Gel esirgegil bu gözüm yaşını
Girmegil meydâna kılmagıl vebâl

Ey ciger-gûşum esirgegil beni
Ger dilersin kim kılam südüm helâl

Yavrıcağım yalınız koma beni
Bu garîblıkda melâmet pâyimâl

Sabr kıl kim dileyem hâcet bugün
Ala tenden cânumı ol Bî-Zevâl

Yakmagıl fürâkın odına beni
‘İzzet eyle bir dem ayırma visâl

Ne kılayım bu kara yazum benim
Ne oğul kız yârî kaldı ne helâl

Şi‘r-i Kâsım ibn-i İmâm Hasan  

Döndi Kâsım eydür ânne kıl helâl
Gerçi bize ayrılık oldı vebâl

Çâre yokdur varmayınca ben bugün
Almayınca dâdumı ez-kavm-i zalâl
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1402

1403

1404

1405

1406

1407

1408

1409

1410

1411

1412

1413

1414

[49a]

Düşde gördüm bu gice babam gelür
Bana eydür kim berü gel yâ ‘ayâl

Çekme susuzlık cefâsın anda sen
Bunda gel kim içesin âb-ı zevâl

İmdi ne çâre ki ben varsam gerek
Pes şehâdetde bulunur bu kemâl

Ağlamagıl benüm içün ey ana
Tengri’ye ısmarla beni bî-melâl

Nazm-ı Sühan-ı Kâsım ibn-i Hasan (‘aleyhi’s-selâm)

Böyle diyüb ağladılar zâr u zâr
Sanasın oldı kıyâmet âşikâr

Kâsım atın depdi meydâna revân
Girdi cevlân ur(dı) ol dem pehlüvân

Na‘ra urdı ey utanmaz bed-fi‘âl
Ey Hâricî- i şûm bedbaht u zalâl

Didi bunı kendüyi sâz eyledi
Aslını ögdi şi‘r âgâz eyledi

Şi‘r-i Kâsım ibn-i Hasan-ı Cedd-i ‘Âlî

Eydür ey kavm-i hakîr u bî-safâ
Kılmadınuz dîn yolında siz vefâ

Gönlünüzde yok şefkat-i mihr-i dîn
Hem yüzünüzde dahi ud u hayâ

Mustafâ’ya ‘ahd-i peymân kıldunuz
Kanı kavlünüz sizün yâ bî-vefâ

Tamu’nun içinde kalmış idinüz
Sizi uçmağa getürdi Mustafâ

Küfrünüzi dîne degşürdi sizün
Âhiri bu muydı kıldınuz ana



233

[ ][[[[[[ ]]]



234 METİN - Maktel-i Hüseyn

1415

1416

1417

1418

1419

1420

1421

1422

1423

1424

1425

1426

1427

1428

[49b]

Anun oğlancıklarını kırdınuz
Ehl-i Beyt’ine kılursız nâ-sezâ

Dünyâyı terk eylemişdük biz kamu
And ile getürdinüz tâ Kerbelâ

Sizün-ile yâr olalım didinüz
Bu mıdur yâr olduğınuz ey degâ

Kim yedi gün oldı bize uş bugün
Virmeyüben suyı kıldınuz cefâ

N’eyledi size benim atam Hasan
Âğû-y-ile kıldınuz anı hebâ

Âhir ol Tengri Rasûli’nün kızı
Anesidür babamun ey bed-likâ

Babamun babası değil mi ‘Alî
Hak anun hakkında didi “hel etâ”

Bellüdür dünyâ değildür pâyidâr
Tamu içinde kalasız dâ’imâ

Bize bugündür size yarın ola
Bin bunun gibi cefâ yüz bin belâ

Nazm-ı Sühan-ı Kâsım bin Hasan

Bunı didi na‘ra urdı pehlüvân
‘Amr-i nahse gel berü ey kaltabân

Göstereyin sana erlik nicedür
Kim bugün gündüz mi yâhûd gicedür

Ol çeride Ezrak adlu bir süvâr
Var-idi bir Hâricî-i nâ-bekâr

‘Amr-i nahs eydür ki yâ Ezrak yüri
Gir bu oğlan şerrini götür giri

Yılda on kez yüz bin altun ez-Yezîd
Yirsin ola dahi artuk ber-mezîd
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1429

1430

1431

1432

1433

1434

1435

1436

1437

1438

1439

1440

1441

1442

1443

[50a]

Sen ne içün varmayasın ilerü
Savmayasın bunları bizden girü

Ezrak eydür ‘âr ola bana bu dem
Kim bir oğlan-ile kılam ben nedem

‘Amr-ı nahs dir ey la‘în ü bed-fi‘âl
Ol ‘Alî oğlı değil mi ey zalâl

Bunlara oldı zarûret kim bize
Oldı bu demde zebûn bil hem size

Ezrak eydür oğlına yüri ana
Hamle kıl kes başını getür bana

Ol Havâric’ün dört oğlı var-idi
Ulu oğlı depdi atın yüridi

Hamle kıldı Kâsım’a ol dem la‘în
Red kıldı Kâsım anun hamlesin

Geldi katından giceydi nâgehân
Eyle çaldı bî-tekellüf18 pehlüvân

Koltuğından urdı anı şîr-vâr
Virdi cânı ber-cehennem hor u zâr          

Dutdı meydân öyle olunca temâm
Ezrak’un dört oğlın öldürdi İmâm

Ezrak anı gördi feryâd eyledi
‘Amr-ı nahs öninde ol dâd eyledi

İndi ol dem yine berkitdi atın
Geydi ol sâ‘at kamu ceng âletin

Kasd kıldı tâ ki meydâne gele
Ya‘ni oğlanlarınun dâdın ala

Kâsım ol dem girüye varmış-idi
Tâ Hüseyn’ün katına irmiş-idi

Gül yanağı kabkara olmış hemîn
İki nergis gözi kan dolmış yakîn
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1444

1445

1446

1447

1448

1449

1450

1451

1452

1453

1454

1455

1456

1457

1458

[50b]

Âh kıldı getdi ol dem ‘akl-ı hûş
Seyyid anı gördi ve kıldı hurûş

‘Aklı geldi başına eydür ‘amû
Su getürdiler mi kanı al berü

Seyyid eydür ey ciger-gûşem sana
Çâre yokdur kim kılam gayrı du‘â

Sabr eyle ey gözüm nûrı hemîn
Hak buyurmışdur “yuhibbu’s-sâbirîn”

Anı gördi anası ağladı zâr
Nevha kıldı kamusı nevmîd-vâr

Yine Kâsım ağlayu bindi atına
Dutdı yüzin Tengri’nün hazretine

Depdi atın yine meydâne gelür
Gördi Ezrak anı kim cevlân kılur

Ezrak eydür ey Hâricî şehsüvâr
Kırdın oğlancıklarımı hor u zâr

Didi Kâsım ey la‘în u bed-fi‘âl
Hâricî sensin eyâ şûm-ı dalâl

Ben ‘Alî oğlı değil miyem yakîn
Niçün Hâricî oluram yâ la‘în

Tengri’nün mahbûbına kasd idesiz
Tâ size hışmı irecek n’idesiz

Hamle kılgıl ey la‘în-i hâkisâr
Göstereyin sana erlik pâyidâr

Hamle kıldı Kâsım’a aldı sünü
Depdi atını yürüdi ilerü

Kâsım’un atın düşürdi darb-ile
Sıçradı Kâsım sünü aldı ele

Anı gördi ol Muhammed bin Enes
Çekdi atını Hüseyn’ün der nefes
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1459

1460

1461

1462

1463

1464

1465

1466

1467

1468

1469

1470

1471

1472

1473

[51a]

Sıçrayu Kâsım ana oldı süvâr
Hamle kıldı ol la‘îne şîr-vâr

Aldı hamle ortadan giçdi hatâ
Kamçıyı urdı ol la‘în ol dem ata

İrdi Kâsım üstine saldı kılıç
Dar kıldı anı kayırmadı hîç

Kesdi kalkanun yarısın ol zemân
Savdı başını kılıçdan pehlüvân

Giçdi Ezrak çün girü döndi yine
Saldı Kâsım kılıç anun üstine

Kalkana aldı anı Ezrak hemân
Çaldı koltuğından anı pehlüvân

Eyle çaldı ol la‘îni şîr-vâr
İki pâre kıldı menend-i hıyâr

Zerrece kalmadı üstinde atun
Bir eyü atı var-idi la‘netün

Sıçrayub Kâsım ana oldı süvâr
Âferîn kıldı kamu mîr ü bizâr

Na‘ra urdı pes mübâriz diledi
Kimse ayruk ana hamle kılmadı

Depdi atın hamle kıldı ser-fürâz
Çekdi tîgi yürüdi şâh-ı Hicâz

Bir dem içinde götürdi leşkeri
‘Amr-i nahs üzre bırakdı anları

Her kime ki darb urdı nâm-dâr
İki böler ortasından şîr-vâr

Ol çeri içinde kopardı figân
‘Amr-i nahsa dikdi gözin pehlüvân

‘Amr-i nahs eydür bunı tez on bin er
Araya alsunlar anı bâ-haşer
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1474

1475

1476

1477

1478

1479

1480

1481

1482

1483

1484

1485

1486

1487

1488

[51b]

Kâsım üzre ol çeri kıldı gulû
Aldılar çün araya uslu delü

Yüz otuz iki düşürdi pehlüvân
Otuz üç yirde yidi zahmı cüvân

Üç yüz on bir yimişdi zahmı atı
Deprenesi kalmamışdı dâkati

At yıkıldı düşdi Kâsım bî-haber
Zahmı katı ve susız ol nâm-dâr

Geldi ol Şît-i Rebî‘-i hâkisâr
Urdı sünü Kâsım’a ol nâ-bekâr

Arkasından göğsine çıkdı revân
Na‘ra urdı döne geldi ol zemân

Bir kez eydür ey utanmaz kavm-i şûm
Ey münâfık Hâricî ehl-i zalûm

Ne hatâ kılduk size ey bed-fi‘âl
Kim kılursız bizim-ile siz bu hâl

Nitekim sizden bize rahm olmadı
Tengri dahi size rahmet kılmadı

Kâsım eydür ey Hüdâvend-i Kadîm
‘Âlimü’s-sırri’l-hafiyyât19 ve Mukîm

Zulm ider bunlar bize ey Zü’l-celâl
Katl iderler bunlara sen vir zevâl

Bir eri eyle havâle bunlara
Tâ şefâ‘at etmeye kamu kıra

Eyle didi cân-ı şîrîni ol Hak’a
Kıldı teslîm ey karındaş sen bekâ

Çünki Kâsım cânı teslîm eyledi
Bir Hâricî mel‘ûn işit n’eyledi

İndi atından hemân-dem ol la‘în
Kesdi saçın Kâsım’un bâ-mekr  ü kîn
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1489

1490

1491

1492

1493

1494

1495

1496

1497

1498

1499

1500

1501

1502

1503

[52a]

Çünki kesdi saçını ol kaltabân
Düşdi kavgâ der zemîn-i âsumân

Karanulık dutdı yir yüzin kamu
Gün yüzi dutıldı ol dem yâ ‘amû

Bir gırî kopdı vü feryâd ü figân
Ol çeri dem-beste kaldı bir zemân

Yir ü gök ve dîv peri vü ins ü cân
Mûr u mâr vü merg ü mâh ol zemân

Kâsım içün ağladılar zâr u zâr
Yaradılmış nevha kıldı bî-karâr

Hâricîler birbirine düşdiler
Kamusı ol ‘Amr-i nahs’a üşdiler

Mü’minler bu nice hâl dir yâ Emîr
Gök yüzi karanluk oldı dâr u gîr

Kâsım’un düşdügin andan bildiler
Kâdîler ol demde nevha kıldılar

Çün ‘Abdullâh gördi kardaş hâlini
Kim ne oldı ol Rasûl’ün âlini

Na‘ra urdı getdi andan ‘akl-ı hûş
Ehl-i Beyt’i ağladı kıldı hurûş

Depdi atın girdi meydâne revân
Er diledi ol mübâriz pehlüvân

Der yanınca depdi ‘Abbâs-ı ‘Alî
Hem Ebâ Bekr-i ‘Alî ‘Avn-i velî

Anı gördi ol Muhammed Bin Enes
Na‘ra urdı Pirûzan kıldı heves

Ol aradan Kâsım’ı götürdiler
Ol şehîdler katına getürdiler

Üstine geldi Hüseyn-i nâm-dâr
Nevha kıldı ağladılar zâr u zâr
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1504

1505

1506

1507

1508

1509

1510

1511

1512

1513

1514

1515

1516

1517

1518

[52b]

Eytdi kurtuldun ciger-gûşem yakîn
Girdin uçmağa ki gördün hûr-ı ‘ayn

Bunda sen yirün temâşâ eyledün
Düşde gördüm diyi anı söyledün

Ol camâ‘at nevha kılub ağladı
Kâsım içün tatlu cânın tağladı

Ol Muhammed Bin Enes ‘Avn’-i ‘Alî
Girdiler meydâne Pirûzan ol velî

Na‘ra urdı bil ki ‘Abdullâh-ı şîr
Şîr-zâde ol Hasan oğlı dilîr

Girüben meydâne böyle kıldı ön
Didi kim key işidün yâ kavm-i dûn

Tengri’den korkun ne kılduk biz size
Âhiretde Hak belâ virsün size

Bizim içün dirsinüz kim ey fülân
Sözümiz gerçek-durur değil yalan

Tengri’nün emrine boyun virmişüz
Her ne gelürse ki Hak’dan durmışuz

Mertebedür bize bu ey kavm-i dûn
Vây size yarın bize oldı bugün

‘Amr-i nahs eydür eyâ kavm işidün
Hâzır olun bunlarunla iş idün

Kiçi görmek hâzır olun siz bunı
Gördünüz mi n’eyledi ol birini

Kimse bunlara harîf olmadılar
Anlarun meydânına gelmediler

Hâricîde bir la‘în it var-idi
Ol la‘îne Bahterî dirler-idi

‘Amr-i nahs eydür ana yâ Bahterî
Sana geldi bu bir oğlan ahterî
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1519

1520

1521

1522

1523

1524

1525

1526

1527

1528

1529

1530

1531

1532

1533

[53a]

Bahterî eydür ki sen vargıl ana
Yâ niçün hüküm idersin sen bana

‘Amr eydür ben niçün girsem gerek
Sen varasın bunda ben dursam gerek

Pâdişâh ısmarladı seni bana
Anun içün hükm iderem ben sana

Bahterî Şît-i Rebî‘ dahi bile
Hamle kıldı ikisi biş yüz bile

Girdiler meydâne ol kavm-i dalâl
Gördi Pirûzan hemân-dem işbu hâl

Haykıruben hamle kıldı ol şebâb
Tîg eline aldı sürdi bâ-şitâb

Beş yüz eri Bahterî hem Şît-ile
Kalbe dökdi anları kamu bile

Her kime ki urdı ol tîg-i âb-dâr
İki pâre kılur-idi şîr-vâr

Meymene ve meysere kalb ü cenâh
Birbirine urdı bâ-tîg u rumâh

Râvîsi eyle rivâyet eyledi
‘Amr-ı nahs ol dem bu sözi söyledi

Âh eğer su bulsa idi ol süvâr
Bu çeriden götürür-idi tamar

Dağıduben ol çeriyi pehlüvân
Döne geldi kim çıkaydı nâgehân

Na‘ra urdı ‘Amr-i nahs ol nâ-bekâr
Hâricîler anı çevre aldılar

Gördi anı ‘Abdullâh ibn-i Hasen
Hamle kıldı şûr-ile ol şîr hemen

Ol Esed ibn-i Dücâne çün görür
Na‘ra urur tîg elinde haykırur
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1534

1535

1536

1537

1538

1539

1540

1541

1542

1543

1544

1545

1546

1547

1548

[53b]

İrdi Pirûzan katına şîr-vâr
Eytdi kardaş sen girü dön zinhâr

Kasda kıldı kim döneydi nâgehân
İrdi bir mel’ûn kafasından revân

Urdı Pirûzan’a ol dem darb-ı tîg
Düşdi atından yire ol bî-dirîg

Çünki Pirûzan hemân-dem kıldı âh
Yetmiş iki zahm yimişdi tebâh

Dutdı ‘Abdullâh anı döndi girü
Ol kadar kalmış-idi menzil berü

Bin zahm yimişdi ‘Abdullâh atı
Tâkati kalmadı gitdi kuvveti

At yıkıldı kaldı ‘Abdullâh yayan
Düşdi Pirûzan hemân-dem virdi cân

Mü’minler çün anı gördiler hemîn
Ağladılar zârî-yile ehl-i dîn

Anun içün kim ‘Alî’nün sevgülü
Kiçiden kulıydı Pirûzan ulu

Anı ‘Abdullâh ile ‘Avn’-i ‘Alî
Aldılar döndiler ol iki velî

Ol Esed ibn-i Dücâne şehsüvâr
Yalınuz kaldı çeride şîr-vâr

Na‘ra urdı hamle kıldı pehlüvân
Çevre aldı Hâricîler ol zemân

Otuz üç yirde yidi zahmı katı
Ol çeri gördiler andan heybeti

Nâgehân bir Hâricî ol dem anun
Böğrine urdı sünü ol serverün

Bir yanından çıkdı ol dem ser-nigûn
Hem şehîd oldı Esed de garka-hûn
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1549

1550

1551

1552

1553

1554

1555

1556

1557

1558

1559

1560

1561

1562

1563

[54a]

Gördi ‘Abdullâh anı ve kıldı âh
Na‘ra urdı ey Havâric rû-siyâh

Neyledük biz sizün-ile ey pelîd
Kim buları böyle kılursız şehîd

Al kılıca urdı ol dem pehlüvân
Düşdi ol kavm ortasına bu civân

Kıldı ‘Abdullâh’a üç bin er gulû
Hamle kıldı anlara ol bahtulu

Na‘ra urdı ol çeriye ol cüvân
‘Amr-i nahsun üstine döndi hemân

Püşte kıldı küşteden ol ser-firâz
Kasda kıldı kim döneydi ol Hicâz

‘Amr-i nahs eydür koman yâ kavm-i dûn
Kim bu oğlan katı olmışdur zebûn

Hâricîde var-idi bir nâ-bekâr
Yûsuf-ı Haccâc adı ol hâkisâr

‘Amr-i nahs eydür yüri sen ilerü
Kes bu oğlan başını getür berü

Yûsuf eydür ‘Amr’a bir kez sen dahi
Hamle kılsan göreydük biz yâ ahî

‘Amr eydür ki farz olmışdur sana
Cenge varmak hüküm kılma sen bana

Çün işitdi Yûsuf-ı Haccâc anı
Na‘ra urdı depdi ol dem atını

İrdi ‘Abdullâh’a hamle eyledi
Urdı ‘Abdullâh anı gör n’eyledi

Eyle urdı nîzesini ol şebâb
Göğsüne kim ardına çıktı şitâb

Oğlı Târık ibn-i Yûsuf sanasın
Dağa benzer hamle kıldı ol la‘în
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1564

1565

1566

1567

1568

1569

1570

1571

1572

1573

1574

1575

1576

1577

[54b]

Mustafâ’ya fahş kıldı ol habît
Hem ‘Alî’ye söğdi ol mel‘ûn u it

Anı ‘Abdullâh işitdi kıldı cûş
Hamle kıldı ol la‘îne bâ-hurûş

İrdi ‘Abdullâh sünü urdı revân
Sındı ‘Abdullâh sünüsi ol zemân

Geldi yanından giçeydi hâkisâr
Dutdı ‘Abdullâh kuşağın şîr-vâr

Çekdi atından kopardı tîz hemîn
Yire urdı hurde-hâş oldı la‘în

Şeb-i hayr olsun sizünle ve’s-selâm
Yine bunı söyleyevüz yâ kirâm

İdevüz altıncı meclisde beyân
Kim ‘ömür virür-ise Rabbi’l-enâm

Meclisü’s-Sâdis

İmdi söze başlayalum girelüm
Hâl-i maktel nice oldı görelüm

Dahi işit ey ‘azîz-i bâ-safâ
Nice oldı hâl-i Âl-i Mustafâ

Ey cemâ‘at cân kulağın açasın
Gönlünüze dürr-i gevher saçasın

“İnde zikra sâlihûn”20 oldı haber
Rahmet ide didi ol şâh-ı beşer

İşbu sözi dinleyenin ‘aşk-ile
Dîni artura îmânı sıdk-ile

Çünki Târık düşdi ‘Abdullâh yine
Döndi girü geldi Seyyid katına

Didi yâ ‘ammi n’ideyin bana su
Tab bunaldım susızın ey nîk-hû
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1578

1579

1580

1581

1582

1583

1584

1585

1586

1587

1588

1589

1590

Bir içim su olsa idi ben bugün
İş bu halkı kıla-y-idüm ser-nîgûn

Benim elimde değildür gayrı hem
Pes Hüseyn eydür ana yâ cân-ı ‘amm

Çâre nedür gayr-i sabr ey cân-ı men
Ey benim gözüm nûrı sırr-ı Hasen

Tengri sever sabr idenleri yakîn
Hakk buyurdı kim “yuhibbu’s-sâbirîn”

Hem yine “vasbir ve mâ-sabruk” ‘ayân
Geldi Kur’ân’da buyurdı Müste‘ân

Ey kuzıcağım benim sabr eylegil
Sabr ile gönlüni suya toylagıl

Anı didi ağladılar zâr u zâr
Nevha kıldılar kamu nevmîd-vâr

Şi‘r-i Vâlide-i Kâsım ve ‘Abdullâh

Miskîn  ane anı gördi bî-karâr
Didi ol dem ey Kerîm ü Kirdigâr

Ola mı burada dermân ey ‘aceb
Kim bu bizim hâlimiz oldı düşvâr

Ne hatâ kılduk ola biz yâ Ganî
Uş bizi susız kırarlar hor u zâr

Niçe kim bunlar esirgemez bizi
Bunları esirgeme ey Perverdigâr

Mustafâ’nun yüzi suyı hürmeti
Kılma rahmet bunlara Rabbi’l-kibâr

Nazm-ı Sühan

Eyle didi gitdi andan ‘akl-ı hûş
Depdi atı kıldı ‘Abdullâh cûş

[55a]
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1591

1592

1593

1594

1595

1596

1597

1598

1599

1600

1601

1602

1603

1604

1605

Na‘ra urur yine meydâne gelür
Kim gelmez niçe ki cevlân urur

Hamle kıldı yalınuz ol leşkere
Kimse harîf olmadı ol servere

Otuz altısın düşürdi pehlüvân
Araya aldılar anı ol zemân

Anı gördi ‘Avn ü ‘Abbâs-ı ‘Alî
Ol Muhammed oğlu Mikdâd ol velî

Hem Ebâ Bekr-i ‘Alî geldi bile
Hamle kıldılar çeriye cem‘-ile

Kıldılar zîr ü zeber ol leşkeri
Alıb ‘Abdullâh’ı döndiler giri

Na‘ra urdı ‘Amr-i nahs-ı bî-vefâ
Komanuz ey kavm ki bunları çıka

Hep bunalmışdur bularun çün varı
Cehd idegörün yıkasız anları

Çünki irdi bir Havâric ol zemân
Urdı ‘Abdullâh’ı ardından hemân

Bir kolunı tenden ayırdı ol it
İrdi ardından Muhammed key işit

Eyle çaldı koltuğından ol iti
İki pâre eyledi ol la‘neti

Şimr-i mel‘ûn anı gördi ol zemân
Çevre aldı on bin er anı hemân

Tîg elinde ol Muhammed nâm-dâr
Kırar idi Hâricîyi şîr-vâr

Nâgâh irdi Şimr-i mel‘ûn ansuzın
Urdı nîze ber Muhammed gensüzin

Bir yanından çıkdı düşdi nev-cüvân
Ta şehîd oldı Muhammed pehlüvân

[55b]
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1606

1607

1608

1609

1610

1611

1612

1613

1614

1615

1616

1617

1618

1619

1620

Na‘ra urdı ‘Avn ü ‘Abbâs-ı ‘Alî
Hem Ebâ Bekr-i ‘Alî şâh-ı velî

Ol Hacer ibn-i Hacer ol bed-gümân
On bin erle hamle kıldılar hemân

Hamle kıldı pehlüvânlar şîr-vâr
Ol çeriyi eylediler târumâr

Key bunaldı ol zemân ‘Avn-i cüvân
Aldılar ‘Avn’i çün döndiler revân

Yiğit idi ‘Avn ol dem nev-cüvân
Boyı serviye benzerdi pehlüvân

Gül yüzi olmışdı anun kabkara
Issı susız Kerbelâ’da ne çâre

Yüzi aya benzer idi gözleri
Nirgise benzerdi şeker sözleri

Dudağı yarılmış anun ıssıdan
Bulmaya rahmet bulara cevr iden

Çün mübârek ağzı balçıkdan dolar
Kerbelâ deştinde hem zârî kılar

Eyle olmış söyleyemez sözini
Barmağıyla arıdurdı ağzını

Eytdi cânım kardaş olsun el-vidâ‘
Kim bu dirlikden bana oldı sadâ‘

Tâ ki dâdımı bulardan ben alam
Babama kavuşam Uçmak’da kalam

Virdi destûr ol Hüseyn-i nâm-dâr
Girdi meydâne hemân-dem şehsüvâr

Na‘ra urdı şîr-vâr ol nev-cüvân
Kim benem ‘Avn-i ‘Alî vü pehlüvân

Hamle kıldı Sâlih-i Seyyâr ana
Hâricî mel‘ûn idi n’eydem sana

[56a]
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1621

1622

1623

1624

1625

1626

1627

1628

1629

1630

1631

1632

1633

1634

Ol ‘Alî devrinde içmişdi şarâb
Had buyurmışdı ana şâh-ı şebâb

Ol zemânda ‘Avn had urmış-idi
Ol Havâric anı güc görmiş-idi

Ol münâfık anı gönlinde dutub
Hamle kıldı ‘Avn’e hışm-ile yitüb

İrdi indürdi kılıcı üstine
‘Avn’i iki pâre kılmak kasdına

Aldı kalkana kılıcı ol şîr-vâr
Ortadan çaldı anı tîz nâm-dâr

İki pâre oldı düşdi ser-nigûn
Tamu’ya kavuşuben yidi zakûm

‘Avn’e ayruk kimse hamle kılmadı
Korkudan meydâne kimse gelmedi

İndi ‘Avn ol dem atın şâz eyledi
Yine bindi şi‘ri âgâz eyledi

Şi‘r-i ‘Avn ibn-i ‘Alî (‘aleyhi’s-selâm)

Ey utanmaz ‘Amr-i nahs-i bed-gümân
Bulmayasın Tengri’den zerre emân

Dîni dünyâya bugün harc eyledün
Âhiretde Tamu’dasın bî-gümân

Ben eğer ölür isem kaygu degül
Babam ile diri kalam câvîdân 

Kimseye kılmadı bu dünyâ bekâ
Size dahi kalmayısardur hemân

Çün kıyâmet güni ola âşikâr
Her birinin sırrı olısar ‘ayân

Sizün ola nâr u katrân-ı cahîm
Bizüm ola hûrî dîdâr-ı cinân

[56b]



263

[ ]



264 METİN - Maktel-i Hüseyn

1635

1636

1637

1638

1639

1640

1641

1642

1643

1644

1645

1646

1647

1648

Niçeleri aldadı dünyâ yakîn
Sizi dahi aldayısar bir zemân

Çün fenâdan âhirete varasız
Hak buyurdı “küllü men ‘aleyhâ fân”

Âhiretde nice viresiz cevâb
Çün su’âl ide size fahr-i cihân

Nazm-ı Sühan

Ey utanmaz ‘Amr-i nahs-ı bî-edeb
Nice kıydun yâ bize kıldun ta‘ab

Yarın olısar senün yüzün kara
Düşmen oldun sen bugün Peygamber’e

‘Amr-i nahs eydür zihî bunca çeri
Kim zebûn itdi bir oğlan bunları

Çün işitdi ol Rebî‘-i hâkisâr
Hamle kıldı ‘Avn’e ol dem nâ-bekâr

Der yanınca on bir er çekdi kılıç
‘Avn’e dahi sürdi kayırmadı hîç

Hamle kıldı ‘Avn’e eline aldı tîg
Yitmiş ikisin düşürdi bî-dirîg

Ol çeriyi eyledi zîr ü zeber
Birbirine ururdı ol dem şîr-i ner

Nâgehânî ceng içinde şîr-vâr
Uğrayugeldi Rebî‘a şehsüvâr

Na‘ra urdı ey utanmaz bed-fi‘âl
Ya‘nî bizi eyledinüz pâyimâl

Eyle didi çaldı ana darb-ı tîg
İki pâre kıldı ol dem bî-dirîg

Anı gördi ol çeri kıldı gulû
‘Avn kaldı arada ey bahtlu

[57a]
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1649

1650

1651

1652

1653

1654

1655

1656

1657

1658

1659

1660

1661

1662

1663

Hamle kıldı hem Ebâ Bekr-i ‘Alî
Hâricîye ol şîr-zâde velî

Sıdı ol dem leşkeri geldi ilerü
Aldı ‘Avn’i ol zemân döndi girü

Kapkara olmışdı anun gül yüzi
Dili dönmez ta ki söyleye sözi

Hem yigirmi zahmı yimişdi katı
Kuvveti kalmadı gitdi dâkati

İrdi ardından Hâricî hâkisâr
Urdı sünü ‘Avn’e ol dem nâ-bekâr

Çün sünü darbın yidi ‘Avn-i ‘Alî
Düşdi atından yire ol dem velî

Bir kez âh diyüb Bismillâh didi
Hem Muhammed’dür Rasûlullâh didi

Eyle didi cân-ı şîrînin ol sa‘îd
Kıldı teslim ol zemân oldı şehîd

Çün Ebû Bekr-i ‘Alî ‘Avn’i görür
Kim şehîd oldı hemân-dem âh urur

Na‘ra urdı hamle kıldı leşkere
Kimse karşu durmadı ol servere

Her kime ki irdi çaldı darb-ı tîg
İki pâre eyledi ol bî-dirîg

Yüz yigirmisin düşürdi pehlüvân
Döndi Seyyid katına geldi hemân

Eytdi yâ Seyyid kanı ‘Avn ey ulu
Ol benim gözüm nûrı ey bahtulu

Ol dahi oldı şehîd ey cân u dil
Bana dahi kıl helâl itme bahîl

Çünki işitdi Hüseyn-i nâm-dâr
Âh kıldı ağladı ol zâr u zâr

[57b]
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1664

1665

1666

1667

1668

1669

1670

1671

1672

1673

1674

1675

1676

1677

1678

Urdı başından ‘imâmesin yire
Dir İlâhî işbu sırra kim ire

Sen bilürsin yâ ‘Alîm u yâ Kerîm
Kim bize zulm eyledi bunlar ‘azîm

Niteki rahm eylemez bunlar bize
Rahmet itme sen bulara kıl cezâ

Bir eri eyle havâle bunlara
Kim şefâ‘at itmeyüb kamu kıra

Eyle didi nevha kıldı zâr u zâr
Ol ciger-gûş-i Rasûl-i Kirdigâr

Ah kıldı zârî efgân eyledi
Ol zemân ol sırr-ı Ahmed söyledi

Ol ciger-gûş-i Rasûl-i Kirdigâr
Didi kim n’eyleyelim ey nâm-dâr

Ne kılayın sizi ey yavrucağım
Ey benim gönlüm yemişi hem cânım

Didi bize ol anda Mustafâ
Kerbelâ’da ola size müctebâ

Hâşâ lillâh kim anun sözi kala
Tâ bu işler ol söze ma‘nâ bula

N’eyleyelim Tengri’nin takdîri bu
Başımıza geldi uş anun-içü

Er ü ‘avret bir yire cem‘ oldılar
Ağladılar kamu zârî kıldılar

Eytdi Bû Bekr-i ‘Alî ey şîr-i Hak
Değdi nevbet bana yazıldı sebak

Ben gireyin meydâne dir yâ Emîr
Destûrun olsun bana yâ desd-gîr

Eyle didi ol cüvân-merd-i kerem
Ol gülistân bülbüli şâh-serverem

[58a]
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1679

1680

1681

1682

1683

1684

1685

1686

1687

1688

1689

1690

1691

1692

Depdi atın girdi meydâne revân
Na‘ra urdı şîr-vâr ol pehlüvân

Ey Havâric ey zalûm bed-baht-ı şûm
Kıldınuz zulm ü dalâlet ey zalûm

Sizde ne dîn var ne muhabbet yakîn
Ne ki şefkat bulunur ne mihr-i dîn

Kıldınuz cehl-ile zulm ey bî-edeb
Uydınuz şeytâna kıldınuz ta‘ab

Siz Müslimân adını idindinüz
Uydınuz İblîs’e mel‘ûn oldınuz

Ey Cuhûd’dan biter ve Nasrânî’den
Kimse kılmadı bunı ey nahs neden

Bunda bugün bize yarın size var
Yarın mahşerde size dahi biter

Ne yüz-ile Mustafâ’ya varasız
Sorsa size yâ ne cevâb viresiz

Hele benven ol Ebâ Bekr ibn-i ‘Alî
Ol sülâle-i hâss u sırr-ı velî

Adın andı şi‘r âgâz eyledi
Ol arada vasf-ı hâlin söyledi

Şi‘r-i Ebî Bekr-i ‘Alî Radiyallâhu ‘Anhümâ Kerremallâhu Veche

Ey dirîgâ Mustafâ’nun hürmeti
Bunlarun katında yokdur kıymeti

Ne hatâ kıldı Muhammed bunlara
Kim kılur bunlar bize bu zecreti

Mustafâ oğlanlarını zor-ile
Uş kırarlar gör bu ‘âsî ümmeti

Uydılar şeytâna bilmezler bizüm
Hizmetimüzdür buların tâ‘ati

[58b]
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1693

1694

1695

1696

1697

1698

1699

1700

1701

1702

1703

1704

1705

1706

Her ki bize müdde‘î oldı yakîn
Od içinde oldı Tamu âleti

Babama Tengri buyurdı “hel etâ”                  
Dedem oldı iki dünyâ rahmeti

Bu cefâyı bize kim siz kıldınuz
Bî-günâh iken bu dem ey la‘netî

Vire Hak birine size bin ‘ivaz
Yarın ol mahşer   güninde âfeti

Bize bugün size yarın ola
Kılalar dürlü cefâlar mihneti

Nazm-ı Sühan-ı Ebâ Bekr-i ‘Alî (Radiyallâhu ‘anhu)

Böyle didi çün mübâriz diledi
İşid imdi şîr-zâde n’eyledi

Hamle kıldı ana ‘Osmân bin Rebî‘
Hâricî mel‘ûn-idi ve hem şenî‘

İki bin  er Hâricî çün kıldı cûş
Eylediler ol Ebâ Bekr’e hurûş

On kişi dahi Seyyid’den yitdiler
Ol çeriye cümle hamle itdiler

Birbirine urdılar kâfirleri
Ol köpekden kemter ve bî-dînleri

Hâriciyle bir zemân dürüşdiler
Münâfıklar çün bulara üşdiler

Uğrayugeldi Rebî‘a pehlüvân
Nîze ile karşudan urdı hemân

Göğsine urdı Rebî‘-i la‘netün
Arkasından daşra çıkdı ol itün

Düşdi ol kavm ortasına şîr-vâr
Hâricîlerden getürürdi tamar

[59a]
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1707

1708

1709

1710

1711

1712

1713

1714

1715

1716

1717

1718

1719

1720

1721

Nâgehânî ceng içinde uğradı
Kays’ın oğlı Hanef21 ana söyledi

Eydür ey oğlan irişdim ben sana
Kerrâr-isen karşu durgıl sen bana

İrdi ol mel‘ûn eline aldı tîg
Çaldı Bû Bekr’i hemân-dem bî-dirîg

Red kıldı tîgini ol dem anun
Koltuğından çaldı çünki mel‘ûnun

İki pâre eyledi anı revân
Cân cehenneme kodı ol kaltabân

Na‘ra urdı ‘Amr-i nahs-ı hâkisâr
Ki bir oğlanı kılamazsız şikâr

Hamle kıldı leşkere ol nev-cüvân
Na‘ra urdı kalbe dokundı revân

Ceng içinde kaldı Ebâ Bekr-i ‘Alî
Kulları oldı şehîd ol dem velî

Yalınuz kaldı çeride ol şebâb
Hamle kıldı Hâricî cümle şitâb

‘Amr-i nahs eydür koman ya kavm-i dûn
Kim bu oğlan katı olmışdur zebûn

Eyledi leşker gulû ol dem hemân
Tâ üzengi urdı ata der-zemân

Edhem22 okurlar-idi ol ata ad
Sıçradı leşker içinden hem çü bâd

Mustafâ’dan kalmış-idi yâdigâr
Anı binmişdi Ebâ Bekr-i süvâr

Döndi leşkerden hemân-dem çıkdı tîz
Geldi Seyyid katına ol bâ-sitîz

Zahm yigirmi yimiş ol dem teni
Kirpi23 gibi eylemişler atını

[59b]
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1722

1723

1724

1725

1726

1727

1728

1729

1730

1731

1732

1733

1734

1735

1736

Eyle gördi anı ‘Abbâs-ı ‘Alî
Geldi ol dem kocdı anı ol velî

Âh kıldı ağladı ol zâr u zâr
Dökdi hasret yaşını ol bî-karâr

Gördiler ol dem Ebû Bekr-i cüvân
Zahmı katı key yönelmiş nâ-tüvân

‘Aklı başından gidüb oldı bî-hûş
Ol cemâ‘at ağladı kıldı hurûş

Kendü eliyle Hüseyn-i nâm-dâr
Çıkarurdı tonını ağlardı zâr

‘Aklı geldi başına açdı gözin
Gördi yasdanmış yatur Seyyid dizin

Eydür ey kardaş kanı su gelmedi
Hîç bu derdimize dermân olmadı

Eyle didi cân-şirînin ol zemân
Tengri’ye ısmarladı ol dem hemân

Anı gördi ol Hüseyn-i nâm-dâr
Başın açub nevha kıldı bî-karâr

Kıldılar zârî ve feryâd ü figân
Didiler ki bu Ebâ Bekr-i cüvân

Doymadı dünyâya ‘ömri sürmedi
Yâhu bir lezzet murâdın görmedi

On sekiz yaşında seni ben bugün
Yire gömdüm sana kılmadum düğün

Ne kılayın seni ey cân-i cihân
Babama ne diyeyim ey pehlüvân

Anı dahi ol şehîdler yanına
Kodılar sen rahmet oku cânına

Gördi ol dem anı ‘Abbâs-ı cüvân
Destûr olsun bana ya sâhib-kırân

[60a]



277

[ ]



278 METİN - Maktel-i Hüseyn

1737

1738

1739

1740

1741

1742

1743

1744

1745

1746

1747

1748

1749

1750

1751

Tâ bu kardaşlarımun kanın yakîn
Alayım ben Hâricîlerden hemîn

Pes Hüseyn eydür ana ey cân u dil
Girme meydâna beni kılma hacîl

Kim seni babam bana ısmarladı
Eytdi sana yâdigâr olsun didi

İmdi babamdan bana sen yâdigâr
Nice terk idem seni ben yâ kibâr

Eytdi ‘Abbâs ey ‘azîz-i bâ-safâ
Ey sülâle-i hâss-ı sırr-ı Mustafâ

Sad-hezârân cân fidâ olsun sana
Cân fidâ kılmak hidâyetdür bana

Eydür imdi çün mukâbil gelesin
Vâcib oldur bir nasîhat kılasın

Çün gelür meydâne ‘Abbâs-i ‘Alî
Na‘ra urdı anlara sırr-ı velî

Ey halâyık dinlen imdi bir haber
Size göndürdi Hüseyn-i nâm-dâr

Eydür ey zâlim cemâ‘at Tengri’den
Korkun ki bu işi görür Yaradan

Mustafâ’nun Murtazâ’nun kavmini
Nite kırarsız ki n’itdinüz dîni

Yarın ey kavm-i hakîri tâ size
Tamu içinde olısardur cezâ

Size yarın sorar olsa ol Rasûl
Ne cevâb viresiz ana ey fuzûl

Tâ kim oğlanlarımı siz zor-ile
Nicesi katl eyledinüz zâr-ile

Tâ gelün ben size bir söz eydeyin
Bana yol virün aradan gideyin
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1752

1753

1754

1755

1756

1757

1758

1759

1760

1761

1762

1763

1764

1765

1766

Yâ Hıtâ’ya yâhud Türküstân’a ben
Yâhud Hindistân ilinde oluben

İl vilâyet yedi iklîmi temâm
Terk idem size eyâ kavm-i zulâm

Ehl-i Beyt’üme ‘ayâlüme benüm
Yol virün tâ gidelüm ya kavm-i dûn

Danuk olsun Hak ki sizden dutmayam
Dedeme dahi şikâyet itmeyem

Her ne ki ana dimiş idi İmâm
Eydiverdi anlara bir bir temâm

Çün bu sözi işidicek ol çeri
‘Amr-i nahsa kıldılar kavga-vârî

Kimisi söğdi kimisi söyledi
Her biri bunlara teşnî‘ eyledi

Korkdı ol dem ‘Amr-i nahs-ı nâ-bekâr
Eyitdi Şît-i Rebî‘-i hâkisâr

Çâre kılun bu işe yoksa çeri
Şimdi size ‘âsî olur heb varı

Depdi atın ilerü ol dem hemân
Yürüdi Şît-i Rebî‘-i kaltabân

Ol Hicer ibn-i Hacer ol nâ-bekâr
Dahi hem Şimr-i la‘în ü hâkisâr

Geldiler ‘Abbâs’a karşu ol zemân
Söylediler kim işit yâ pehlüvân

Kamu ‘âlem su olursa sizlere
Virmeyiserüz anı tâ ey yere

Şâhımız buyuruğıdur kim biz size
Söylemenüz virmezüz hirgiz bize

Ger dilersiz kurtuluben gidesiz
Tâ Yezîd’e ‘ahd-i bey‘at idesiz
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1767

1769

1770

1771

1772

1773

1774

1775

1776

1777

1778

1779

1780

1781

1782

Gelsün ilerü Hüseyin söylesün
Bizüm-ile ‘ahd-i bey‘at eylesün

Yezîd’ün hizmeti ola tâ‘ati
Ol kapuda ola dâyim hidmeti

Bu karârı bizüm-ile kılasız
Destûr ola tâ ki suyı alasız

Yoksa bey‘at kılmaz ise bil yakîn
Sizün-ile bağladuk biz buğz u kin

Eyle didi ol la‘în-i bî-vefâ
Ağladı ‘Abbâs susız gördi cefâ

Ol la‘în-i Hâricîler buyurur
Taşt-ı zerrîn ile suyı getürür

Dökdiler billurı taştın içine
Bunlara karşu virürler itine

Eytdiler itlere virürüz yakîn
Virmezüz suyı size bilin hemîn

Ol su içen itler barak oldı
Mü’minler yüzi sabr-ile ak oldı

Ol Hüseyn’ün kavmi oğlancıkları
Su diyü zârî kılurlar her biri

Eyle gördi anı ‘Abbâs-ı şerîf
Göğe dutdı yüzin eydür yâ Latîf

Sen bilürsin ‘Âlimu’s-sırrı’l-hafâ
Bu Havâricler bize kılur cefâ

Hazretünden yâ İlâhe’l-‘âlemîn
Hem bi-hakk-ı enbiyâ’i’l-mürselîn

Sen ‘inâyet bize Tengri kıl hemîn
Bunlara hışmun dokuna tîzceğin

Dönegeldi söyledi ‘Abbâs-ı şîr
Bunlara karşu hemân-dem ol dilîr
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1783

1784

1785

1786

1787

1788

1789

1790

1791

1792

1793

1794

1795

1796

Sad-hezârân nâm u la‘net ey la‘în
Şâhınuza hem size gele hemîn

Ol zinâ oğlı Yezîd-i bed-fi‘âl
Ol ‘Abdullâh-ı şûm ve bed-hısâl

Tengri’den gelsün kazâ hışm u belâ
Başınuza ey la‘în bu dem helâ

Eyle didi ol Hüseyn’e geldi tîz
Söyledi ol dem gelüben bâ-sitîz

Seyyid işitdi bu sözi kıldı âh
Ey dirîgâ işimüz oldı tebâh

Gördi ol dem Hüseyin oğlanları
Su içer Hâricî atı itleri

Su gerek dirler bize feryâd su
N’eyledük bize karşu geldi ki bu

Mustafâ’nun kızı oğlı hor u zâr
Issı susız Kerbelâ’da bî-karâr

Ol Hak emrine özin sâz eyledi
Vasf-ı hâle şi‘r âgâz eyledi

Şi‘r-i İmâm Hüseyn (‘aleyhi’s-selâm)

Bir kez eydür yâ İlâhel-‘âlemîn
Senden artuk çâre yok-durur hemîn

Ne kılalım uşbu zâlimler bizüm
Arturubdur bize gönlümiz gamın

Sen meded kılgıl bize Rabbi’l-‘ibâd
Kim Havâricler bize bağladı kîn

Sana ma‘lûm ey Kadîm-i bî-zevâl
Buncılayın kime oldı ya Mu‘în

Alnımıza ne ki yazıldı bizüm
Gördük anı ve göriserüz yarın
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1797

1798

1799

1800

1801

1802

1803

1804

1805

1806

1807

1808

1809

1810

Bunda bugün ger bize oldı cefâ
Lutf kıla hem vefâ anda yarın

Zehrini nûş eyleyenler dünyâda
Selsebîl ırmağına oldı emîn

Ey münâfıklar Müslimân adını
İdinüben kâfir oldunuz yakîn

Dîni elden kodunuz dünyâ içün
Bunlara ne dünyâ hâsıldur ne dîn

Kılma rahmet bunlara ey Bî-zevâl
Ne şefâ‘at yâ şefî‘a’l-müznibîn   

N’ideyin bana vasiyyet Mustafâ
Kılmasaydı ol imâmi’l-mürselîn

Nazm-ı Sühan

Göstere idüm ben bulara dest-gâh
Görelerdi er kim olur bu sipâh

Sabr kılduk Tengri’nün takdîrine
Uş boyun virdük mutî‘ olduk yine

Eyle didi ağladı ol zâr u zâr
Nevha kılub oldılar nevmîd-vâr

Uşacuklar nâ-resîde tıfl-ı hâm
Su diyü zârî kılurlardı temâm

Çünki ‘Abbâs-ı ‘Alî anı görür
İçi yanar derd-ile zârî kılur

Eydür ey kardaş bana destûr ola
Dir hemîşe devletün mansûr ola

Çâre yokdur tâ ki suya ben bugün
Varmayınca ölmezem ey zû-fünûn

Sad-hezârân tîg olursa ben bu dem
Su getürmeyince nice sabr idem
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1811

1812

1813

1814

1815

1816

1817

1818

1819

1820

1821

1822

1823

1824

1825

Himmetün olsun bile ey cân-ı dil
Hem helâl eyle bana kılgıl behil

Aldı bir meşki24 revân oldı gider
İşid imdi anda varur kim n’ider

Su katına irdi ol dem bâ-şitâb
Kim su ala girü döne ol şebâb

Beş bin er ırmak katında var-idi
Ol Havâricler suyı saklar-idi

Gördiler ‘Abbâs’ı kıldılar gulû
Araya düşdi hemân-dem ol ulu

Çekdi tîgi hamle kıldı şîr-vâr
Anları kıldı şol kadem târumâr

Seksen ikisin düşürdi ol şerîf
Depdi suya irdi ‘Abbâs-ı latîf

Meşkini doldurdı çün oldı revân
Atı dahi içmedi ender-zemân

Kendü dahi içmedi su ey ‘azîz
Ne revâdur ki içek dir suyı biz

Kasd kıldı ol zemân ki su içe
Cânı râhat olub anda hoş giçe

Yine iydür Hüseyin su içmedi
Su içinde su içib hoş giçmedi

Ben su içem Ehl-i Beyt-i Mustafâ
İçmeyeler bu kaçan ola revâ

İçmedi dökdi yine döndi girü
Meşkini alub sudan çıkdı ilerü

Araya aldılar anı ol zemân
Tîr-i bârân eylediler nâgehân

Bir la‘în-i Hâricî-i hâkisâr
Urdı ağzından anı ol nâ-bekâr
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1826

1827

1828

1829

1830

1831

1832

1833

1834

1835

1836

1837

1838

1839

1840

Ensesinden çıkdı ol dem ok hemân
Duymadı ol zahmı ol dem pehlüvân

Saldı meşki omuzına şîr-vâr
Bir eliyle çekdi tîg-i âb-dâr

Ol çerinün arasına düşdi tîz
Kırar idi Hâricîyi bâ-sitîz

Kıldılar ‘Amr-i nahsa ol dem haber
Geldi ‘Abbâs uşda su alıb gider

‘Amr-i nahs eydür koman yâ kavm-i dûn
Suyı almağa ki oldılar zebûn

On iki bin er araya aldılar
Cümlesi ‘Abbâs’a gavgâ kıldılar

Yalınuz bir yarıcı yokdur ana
Yüzüni döndürdi ol gökden yana

Na‘ra urdı ki Hüseyn-i nâm-dâr
Kıl helâl ol dem hakkın yâ şehsüvâr

Nâle kıldı kim Hudâvend-i Kerîm
Bunlara virgil kazâ hışm-ı ‘azîm

Eyle didi hamle kıldı bâ-hurûş
Araya aldı Havâric kıldı cûş

Tîg üşürdiler hemân sâ‘at ana
Yıkdılar atdan felek kaldı tana

Yüz otuzunı düşürdi pehlüvân
Zahmı katı hem çok akmış-idi kan

Tâkati tâk oldı güci kalmadı
Tâ kılıc salmağa kuvvet olmadı

Hem şefâ‘at kılmadı ol kavm-i dûn
N’eylesün ki ‘Abbâs olmışdur zebûn

Uşdı ol zâlimler ana yiryirin
Pâre pâre kıldılar nâzik tenin

[63b]



291

[ ]



292 METİN - Maktel-i Hüseyn

1841

1842

1843

1844

1845

1846

1847

1848

1849

1850

1851

1852

1853

1854

1855

Meşkini dahi yabana atdılar
‘Abbâs’ı ol demde şehîd itdiler

Çaldılar tabl-ı beşâret ol zemân
Anı işitdi çün Seyyid pehlüvân

Eytdi ya Hüccâc-ı Maşrak nev-cüvân
Bu beşâret nitedür ki kıl beyân

Yürüdi Hüccâc-ı Maşrak ilerü
Tâ ki haber vire Hüseyn’e girü

Sürdi atını ilerü ol yakîn
Gördi ‘Abbâs’ı şehîd olmış hemîn

Âh kıldı gitdi andan ‘akl-ı hûş
Zârî kıldı ağladı nevha hurûş

Kıldı feryâd ağladı ol zâr u zâr
El uruben çekdi tîg-i âb-dâr

Na‘ra urdı leşkere çün depdi at
Gitdi ol dem Hâricîler(den)  hayât

Birbirine urdı ol dem leşkeri
Târumâr eyleyüben döndi giri

Geldi Seyyid katına ağladı zâr
Gözlerinden yaş yirine kan akar

Sen bekâ ol ey Hüseyn-i er sa‘îd
Kanı ‘Abbâs anı kıldılar şehîd

Servi boyı mâh yüzi ey zû-fünûn
Kana bulaşıb yatur garka-be-hûn

Çün Hüseyn’e değdi andan bu haber
Âh kıluban ‘aklı başından gider

‘Aklı geldi kıldı feryâd u figân
Ey dirîgâ dir eyâ Rabbi’l-emân

Sensin Âhir ey Kadîm-i bî-zevâl
Başımıza ki bizim irdi bu hâl
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1856

1857

1858

1859

1860

1861

1862

1863

1864

1865

1866

1867

1868

1869

1870

Zârî kılub ağladı dökdi yaşı
Dir İlâhî sen bilürsin bu işi

Söyledi çün ‘Amr-i nahs-ı bî-vefâ
Yalınuz kaldı Hüseyn-i bâ-safâ

Na‘ra urdı leşkere ol bed-gümân
İlerü yürün didi ender-zemân

Anı gördi ol Hüseyn-i nîk-nâm
Kim Havâric kasd kıldılar temâm

At eyerlen didi kim geldi nişân
Uş şehîd olmağımuz oldı ‘ayân

At üzerinde olalım biz şehîd
Evimüzi basmasun kavm-i pelîd

Ol zemânda Seyyid’ün oğlanları
Üç oğlı var-idi bil ey buları         

Ulusı adı ‘Alî Ekber hemîn
Ortancısı-durur Zeyne’l-Âbidîn

Kiçisi adı ‘Alî Asgar velî
İkisinün dahi bir ismi ‘Alî

Sıçradı ulusı yirinden revân
İlerü geldi dir ey sâhib-kırân

Ben varayım didi ey zeyne’l-beşer
Tâ alam dâdım bulardan ya kibâr

Babası eydür  ciger-gûşem revâ
Niçe olur gelmesün sana hatâ

Eytdi ey baba dedem cânı hakkı
Red kılmagıl beni ey muttakî

Anı işitdi Hüseyin kıldı âh
Zârî kılub ağlar dir ey pâdişâh

Sen bilürsin hâlimizi ey Kerîm
Kamu ‘âlem sırrını bilen ‘Alîm
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1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

Eydür ey oğlancuğum yâ n’ideyin
Ne gönül-ile seni terk ideyin

Ey dirîgâ firâk oldı kim vîsâl
Görmeyiserem seni ey hûb-hısâl

Eyle didi şi‘ir âgâz eyledi
Derd ü zârî nâle-i sâz eyledi

Şi‘r-i İmâm Hüseyn (‘aleyhi’s-selâm)  

Eydür ey kuzucağım eyle helâl
Senden ayru Kerbelâ’da n’ola hâl

Görklü yüzüni doyunca görmedüm
Uş firâk irişdi ve gitdi visâl

Yavrucağım uş firâk oldı bugün
Yarın olısardur anda ittisâl

Şâd olub dünyâda kimse gülmedi
Ağlamak-durur işi dâyim melâl

Ey güleryüzlü kuzucağım benim
Nice terk idem seni ey hoş-hısâl

N’idelim bu derde dermân olmadı
Yâ bu derde merhem olubdur kıtâl

Cevr-ile öldürdi peygamberleri
Kamuya virdi zevâl ol Bî-zevâl

Şi‘r-i ‘Alî Ekber bin İmâm Hüseyn (‘aleyhi’s-selâm)

Eytdi baba sen dahi eyle helâl
Benim içün hâtırun kılma melâl

Ne kılalım Tengri’nün takdîri bu
Alnımıza yazılan bu idi fâl

Bî-zevâl oldur Kadîm-i lem-yezel
Kâdir u Kayyûm ve Hayy u lâ-yezâl
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1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

Her birine oldı çünkim bir nasîb
Bizim içün kısmet oldı bu kıtâl

Çâre nedür sen bekâ ol dünyâda
Ağlama benim içün kılma vebâl

Aramızda ger bugün oldı firâk
Yarın anda bî-gümân olur visâl

Fânîdür dünyâ bekâ olmaz yakîn
Âhiret bâkîdür ey tâci’r-ricâl

Çün cihândan kamumız gitmek gerek
Pes şehâdetde bulunur bu kemâl

Baba beni kıl şehâdetle ganî
Men‘ kılma tâ ki ola ittisâl

Nazm-ı Sühan

Çünki işitdi ve Seyyid ağladı
Hasret-ile hem yüreğin tağladı

Kasd kıldı kim atını sâz ide
Oğlu bine çünki hem âgâz ide 

Anasına oldı ol sâ‘at haber
Geldi zârî kıldı eydür ey beşer

Şehribânû anası idi cüvân
Sonra didiler ana şâh-ı zebân

Geldi ilerü zârî kıldı ağladı
Cânım oğlum diyü yürek tağladı

Eydür ey kuzıcağım Tengri hakkı
Sen esirge ananı ey muttakî

Sensin ümîdim benüm bu dünyâda
Miskin ana senden ayrıldı n’ide

Analık hakkı esirgegil beni
Firâkun odına yakma bu  canı 
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1898

1899

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

Ne olaydı kim Çalab Tengri benüm
Senden ayrılmadın alaydı cânum

Görmeyeydüm bu firâkun âteşin
Dahi hem bu ayrıluğun acısın

Eyle didi ağladı kıldı figân
El urub gül yüzüni yırtdı revân

Ümmü Gülsüm ve Sekîne geldiler
Hem Rukiyye Zeyneb-ile irdiler

Gel esirgegil bizi dir ey şebâb
Girmegil meydâna kılmagıl şitâb

Mustafâ’dan Murtazâ’dan yâdigâr
Sensin âhir bize bugün yâ kibâr

Babasına benzer-idi sûreti
Sîreti şekli vü kadd ü kâmeti 

Bir kez anun yüzüni gören kişi
Unudurdı kendüni anmaz işi

Bunlara eydür Hüseyn-i nâm-dâr
Elinüz çekin siz andan yâ nigâr

Koyun anı tâ ki meydâna gire
Alnına ne ki yazılmışdur göre

Döndiler anlar dahi zârî kılub
Girdiler çadıra heb girü gelüb

Vakte hoşdur şeb hayır olsun size 
‘Ömür virür-ise Allâh çün bize

Yine bir meclis ser-âgâz idelüm
Söze andan başlayalum gidelüm

Kim neler oldı ana bil ey safâ
Ol sülâle-i hâss-i sırr-ı Mustafâ

Meclisü’s-Sâbi‘ Şehîd İmâm Hüseyn (‘aleyhi’s-selâm) 
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1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

Bu yedinci meclisi söyleyelüm
Kerbelâ hâlini şerh eyleyelüm

İşid imdi ol Hüseyn’ün pâk-i dîn
Maktelin dinle gönülden eydeyin

Pes Hüseyn oğlına eydür el-vidâ‘
Ey kuzucağım bize oldı sadâ‘

Tâ kıyâmet güni olınca ‘ayân
Sana ayruk irmezem ey pâk-i cân

Öpdi kocdı oğlunı ol dem Emîr
On yidi yaşında çün bedr-i münîr

Mustafâ’ya benzedürdi halk anı
Ol latîf sözüni nergis gözüni

Kendü eliyle Hüseyn-i nâm-dâr
Geydürür sâz u silâhın üstüvâr

Uş güyegilik tonun cânım sana
Geydürürem sen helâl eyle bana

Rast kıldı sâzın ata bindürür
Tengri’ye ısmarladım dir göndürür

Yalınuz kendüsi kaldı bî-karâr
Ağladı durduğı yirde zâr u zâr

‘Alî Ekber anları esenledi
Cümle kavmi kabîleye söyledi

Cân u dilden siz bana eylen helâl
Âhiret günine dek olmaz visâl

Hasret-ile zârî kıldılar hemân
Gökde melekler bile itdi figân

Atasınun sünüsin sunar alur
Sürer atı kasd-ı Hâricî kılur

Girdi meydâne hemân-dem şîr-vâr
Seyyid oğlı pehlüvân-ı nâm-dâr
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1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

Na‘ra urdı şîr-vâr ol nev-cüvân
Ey Havâric ‘Amr-i nahs-ı kaltabân

Dünyâ içün dîni elden kodunuz
Kanı sizün ey münâfık kavlinüz

Âhiretde olısar size cezâ
Kılmayısar hem şefâ‘at Mustafâ

Kendü vasf-ı hâlini sâz eyledi
Şi‘r eyitdi nevha âgâz eyledi

Şi‘r-i ‘Alî Ekber ibn-i İmâm Hüseyn (‘aleyhi’s-selâm)

Her dem işbu kavm-i zâlim yâ İlâh
Ne dilerler bizden ey Rabbi’l-penâh

Kanumıza susamışlardur bizüm
Bize niçün kasd iderler bî-günâh

Kâfir-idi kamu bunlar ser-be-ser
Dîn u îmân buldılar bî-iştibâh

Dedem öninde Müslimân oldılar
Buldılar devlet sa‘âdet ‘izz ü câh

Girü döndiler münâfık oldılar
Zihî bedbaht u şakî ve rû-siyâh

N’iyledük biz bunlara gayr-ı savâb
Nice kılurlar ‘azâb ey pâdişâh

Sen bilürsin ‘Âlimü’s-sırrı’l-hafâ
Bunlara bizden belürmedi hatâ

Bunlar bize zulm iderler ya Mucîb
Alnumıza yazılan budur nasîb

Eyle didi ağladı ol zâr u zâr
Sen mu‘în ol dir Kerîm ü Kirdigâr
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1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

Ağladı efgân-ile ol nev-cüvân
Hem taleb kıldı mübâriz pehlüvân

Na‘ra urdı didi meydâne gelün
Ben Hüseyn oğlı ‘Aliyyem siz bilün

Sen eyâ ‘Amr-i la‘în ey hâkisâr
Ey utanmaz hâyin ü ey bî-karâr

Nâme saldun okudun ey bî-edeb
Eyledün şimdi bize renc-i ta‘ab

Hâzır ol bir gün sana ölüm gele
Âhirinde sana dünyâ ne kıla

Ol çeri andan bunı işitdiler
‘Amr-i nahsa cümle la‘net itdiler

Ol çeride Dârık adlı bir laîn
Var-idi bir Hâricî bâ-mekr u kîn     

‘Amr-i nahs eydür eyâ Dârık be-nâm
Gir götür şerrin bu oğlanun temâm

Musul’u Tekrîd’i Sinbât’ı sana
Ben virem sen gir harîf olgıl ana        

Dârık eydür yüzügüni al berü
Kim ana girem harîf olam girü

Aldı ‘Amr’un yüzügin Dârık revân
Geydi tîz sâz u silâhın ol zemân

Depdi atın girdi meydâna ol it
Çün ‘Aliyy’e hamle kıldı key işit

Red kıldı hamlesin ol şîr-vâr
Koltuğından çaldı tîg-i âb-dâr

İki pâre kıldı anı ol hemân
Düşdi atından yire çün kaltabân

Ol la‘înün iki oğlı var-idi
Biri ‘Ömer bin Dârık dirler-idi
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1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

Depdi atın girdi meydâna revân
İrdi darb indürdi ol dem nâgehân

Eyle çaldı ol ‘Aliyy-i şehsüvâr
İki pâre eyledi misl-i hıyâr

Talha adlu bir dahi oğlu anun
Var-idi ol Hâricî-i Dârık’un

Çekdi tîgi hamle kıldı ol zemân
Kim ‘Aliyy’e kasda kıldı nâgehân

Sundı dutd(ı) kemer bendinden revân
Çekdi atından kopardı ol pâk-i cân

Bir eliyle omuzın dutdı anun
Bir eliyle başın üzdi la‘înün

Yire urdı er diledi pehlüvân
Korkdı gelmez kimse meydâne beyân

Ol çeriye hamle kıldı şîr-vâr
Kıldı bunları hemân-dem târumâr

Araya aldılar anı ol zemân
Tîg elinde hamle kıldı ol cüvân

Muhkem ol ibn-i Tufeyl-i nâ-bekâr
Hamle kıldı Seyyid’e ol hâkisâr

Nevfil oğlı Varka dahi bir yana
Bin er-ile hamle kıldılar buna

Hamle kıldı şîr-vâr ol nev-cüvân
Ol çeriyi sıdı bir demde hemân

Meymenden meysere döndi tîz
Birbirine urdı kalbi bâ-sitîz 

Yüz yigirmi Hâricî’den düşürür
Başlarına dürlü kavgâ üşürür

Birbirine urdı ol dem leşkeri
At başını çekdi ve döndi giri
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1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

Geldi atası katına ol zemân
Eytdi ey baba bana su el-emân

Bir içim su olsa idi ben bu dem
Kıla-y-ıdım Hâricîye çok nedem

Kocdı oğlunı Hüseyn-i ber-güzîn
Gözlerinden öpdi anı der Güzîn

Ne kılayım ey kuzucağım seni
İşbu zâlimler esirgemez beni

Sana sudan çâre yokdur ey emîr
Ya ciger-gûşem gözüm nûrı beşîr

Toz u toprak ağzınun içinde hem
Balçık olub kuruyu kalmış be-hem

Barmağıyla ağzınun içinden ol
Balçığını arıdur ibn-i Rasûl

Yine döndi leşkere urdı yüzin
Hâricîler içine saldı özin

‘Amr-i nahs eydür alayını alun
Ol Hüseyin oğlı-durur key bilün

Ger eline nâgehân girerse su
Bu çeriye yalınuz yiterdi bu

Kıldılar gavgâ çeri ol dem ana
Ol ‘Alî ibn-i Hüseyn’ün üstine

Ol Hicer ibn-i Hacer ol nâ-bekâr
Bahterî Şît-i Rebî‘-i hâkisâr

Ol la‘înler on bin er-ile yakîn
Araya aldılar Seyyid’i hemîn

Çekdi tîg ol pehlüvân-ı bâ-vefâ
Ol sülâle-i hâs Âl-i Mustafâ

İki yana tîg-i bürrân indürür
Hâricîyi bî-mahâba öldürür
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1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Çevre alub it gibi yapışdılar
Cefâ kılub her yanadan üşdiler

Ana dört yirde katı zahm urdılar
Seyle benzer kanı akar gördiler

Yine anı bir la‘în-i hâkisâr
Böğrinden urdı ‘Alî’yi nâ-bekâr

İrdi ardından hasîs-i kaltabân
Omuzından çaldı anı ol zemân

Kolcuğuzu25 kaldı ve yâr olmadı
Hem kılıc dahi vefâdâr olmadı

Girü döndi câncuğazın tağlayu
Atası katına geldi ağlayu

Oğlunı gördi Hüseyn-i nâm-dâr
Âh kıldı ağladı ol zâr u zâr

Anası çün gördi oğlın ol zemân
Yırtdı yüzin ağladı kıldı figân

Gördi ol hâlinde oğlancuğını
Âh kıldı diremedi öğini

‘Aklı geldi kesdi saçın bî-karâr
Bozdı yüzin nevha kıldı zâr u zâr

Gördi kız kardaşları ol dem hemân
Ağlaşuben kıldılar zâr u figân

Bir gırî kopdı ki feryâd ol zemân
Çarha çıkdı bunlarun âhı hemân

Geldi Seyyid dutdı oğlancuğını
Aldı eğninden çıkardı tonunı

Yatdı Seyyid dizi üzre ol zemân
Olmış-idi gevdesinden kan revân

Gözin açdı didi baba bana su
Ol zemânda âhir oldı sözi bu
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2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Babasınun dizi üzre virdi cân
Ey dirîgâ dir Hüseyn-i pehlüvân

Geldi bize ol mübârek sâz u berg
Kerbelâ içinde uş irişdi merg

Eyerletdi Zü’l-Cenâh atı revân
Geydi cevşen ve zırh ol pehlüvân

Hamza kalkanın götürdi şîr-vâr
Kıldı ol demde hamâyil Zülfikâr

Işığın geydi sünü aldı ele
‘Azm kıldı tâ ki meydâna gele

Nâgehânî çadır içinde figân
Geldi anı Seyyid işitdi hemân

Sordı Seyyid ağlayanı kim-durur
Tâ bu resme zârî vü efgân urur

Didiler kim ‘Alî-i Asgar-durur
Su diyü ağlar yüreği gargardur

Eytdi getürün anı getürdiler
Kucağına aldı meydâna irer

Na‘ra urdı ey cemâ‘at işidün
Siz bu ma‘sûma bir içim su virün

Yidi gün oldı ki bu içmedi su
Bir içim su virinüz tâ içe bu

Danuk olsun ol Çalab Tengri bize
Bu günâhı dutmayam yarın size

Dedeme sizden şikâyet itmeyem
Tengri dergâhında sizi dutmayam

İşbu sözi çün işitdi ol çeri
Kıldılar gavgâ kamu leşker ü eri

Korkdı ol dem ‘Amr-i nahs-ı nâ-bekâr
Eydür ey Şît-i Rebî‘-i hâkisâr
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2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Şimr-ile Şît-i Rebî‘î geldiler
Bin kişiyle tîrü bârân kıldılar

Nâka adlu bir la‘în-i rû-siyâh
Urdı oğlancuğı ağzından nagâh26

Ensesinden çıkdı çün oğlanun ok
Seyyid ol okı çeküb ağladı çok

Girü anasına getürdi anı
Her kim anı göricek yandı cânı

Miskîn ana ağladı zârî kılur
İki oğlı hasretinden yakılur

Kendü eliyle Hüseyn-i nâm-dâr
İki oğlın yire gömdi ol kibâr

Diledi kim kendü meydâna gire
Alnına takdîr ne yazdıysa göre

Hatunı kızları kız kardaşları
Çevre üşdiler Hüseyn’e her biri

Kime koyuben gidersin dir bizi
Tengri’ye ısmarladım dir ben sizi

Himmetünüz bile olsun yâ kirâm
Eyle didi atını depdi İmâm

Ol çeriye sürdi atın kıldı hîz
Târumâr itdi buları bâ-sitîz

Hâricîlerden çü götürdi tamar
Yine döndi karşu durdı şîr-vâr

Na‘ra urdı döndi cevlân eyledi
Vasf-ı hâle uşbu şi‘ri söyledi

Şi‘r-i İmâm Hüseyn (‘aleyhi’s-selâm)

Benem ol ibn-i Rasûl-i Kirdigâr
Kim Muhammed’dür dedem tâc-ı kibâr
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2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

Tengri aslanı ‘Alî atam benim
“Hel etâ” didi hakkında Kirdigâr

Fâtıma’dur hem anam bint-i Rasûl
Arı sudan arıdur ol hûb-nigâr

Ben Hüseyn ibn-i ‘Aliyy’em bî-gümân
Kamu bilürsiz anı ey hâkisâr

Hem Hasan27 ibn-i ‘Alî’dür kardaşım
Ol şebâbi’l-cenneti hem nâm-dâr

Bencileyin kankınızdur ey la‘în
Aslınuzı gösterün iy nâ-bekâr

Bizde dîn ve devlet îmân buldınuz
Girü dönüb kamu oldunuz fişâr

Bu cihânda kim bilürdi sizleri
Her birinüz bir beg oldı üstüvâr

Mustafâ’nun hânedânı hürmeti
Kâfir-idinüz kamu murdâr-ı hâr

Girü dönüb ana yagı oldunuz
Kim idersiz kavmini siz hor u zâr

Ey la‘în-i Hâricî hem rû-siyâh
Kılmaya rahmet size Perverdigâr

Nazm-ı Sühan

Dâdumızı komaya Tengri bizüm
Sizden ala dünyâda budur sözüm

Hem kıyâmetde giresiz Tamu’ya
Od içinde ‘ibret ola kamuya

Ey la‘în ve bed-fi‘âl-i hâkisâr
‘Amr-i nahsı kaltabân ve bî-karâr

Nâme saluben okudunuz bizi
Biz ho geldük siz çevürdinüz yüzi
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2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

2053

2054

2055

2056

2057

Sad-hezârân nâm u la‘net başuna
Kendü elinle ağu katdın aşuna

Eyle didi depdi atın şîr-vâr
Hamle kıldı leşkere ol nâm-dâr

Kalbi götürdi hemân-dem şîr-zâd
İstedi kim Hâricî’den ala dâd

Târumâr itdi buları pehlüvân
Bî-kıyâs Hâricî’yi kırar hemân

Her kime ki gürz ururdı nâm-dâr
Hurd u hâşâk ider-idi hâr-zâr

Düşdi ol kavm ortasına şehriyâr
Heybetinden kamu oldı bî-karâr

Yine döndi çıkdı leşkerden girü
Geldi çadır önine durdı öri

Zahm yimişdi yidi yirde katı
Gitmiş-idi ‘aklı ve hûş dâkati

Susızın yarılmış-idi dudağı
Ağzı kurımış solmış gül yanağı

Bağladılar zahmını anun çün hemân
Girü döndi leşkere ol pehlüvân

‘Amr-i nahs eydür çeri hâzır olun
Kim Hüseyn kalmış-durur siz key bilün

Anı şimdi ele getürmek gerek
Araya alub işin bitürmek gerek

‘Amr-i nahs eydür hemân dört bölünün
Dört yanadan siz ana hamle kılun

Ne ki didi yine öyle kıldılar
Her yanasından ana at saldılar

Hamle kıldı şîr-i Yezdân anlara
Gürz-ile darb urdı ol bî-dînlere
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2058

2059

2060

2061

2062

2063

2064

2065

2066

2067

2068

2069

2070

2071

2072

Meymene ve meysere kalb ü cenâh
Ol gün ol gice uruşdı tâ sabâh

Hâricîlerden götürürdi tamar
Dem-be-dem na‘ra ururdı şîr-vâr

Kopdı feryâd u figân u dâr u gîr
Ara yirde kaldı ol sâ‘at emîr

Yalınuz bir yarıcı yokdur ana
Elli beş bin Hâricî n’eydem sana

Tîg ü gürz ve sünü-y-ile üşdiler
Kasd kıldılar Hüseyn’e düşdiler

Yetmiş üç yirde yidi zahmı katı
Kanı çok akmış kesilmiş dâkati

Ol dahi çok Hâricî kırdı hemîn
Allâh emri çün ana irdi yakîn

Girü döndi tâ ki leşkerden çıka
Tâkati kalmadı yüz urdı Hak’a

Eytdi yâ Rabbî bu zâlimler bize
Zulm iderler bunlara sen vir cize28

Sen havâle kıl bir eri bunlara
Tâ şefâ‘at kılmaya kamu kıra

Ulu kiçi ‘avreti oğlanların
Kılma rahmet bunlara sen yâ Mu‘în

Çün zebûn oldı Hüseyn ibn-i ‘Alî
Tâkati tâk oldı ol dem ol velî

Sünüsinün dibini urdı yire
Bir sâ‘at süyünendi kim ‘aklın dire

Komadılar yine çevre aldılar
Yidi mel‘ûnlar ilerü geldiler

‘Amr-i nahs ve Şimr-i mel‘ûn Bahterî
Selîm  ile Eş‘as oğlıdur biri
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2073

2074

2075

2076

2077

2078

2079

2080

2081

2082

2083

2084

2085

2086

2087

Birisi Şît ve Rebî‘î’dür be-nâm
‘Âmir idi ol biri de nâ-temâm

‘Amr-i nahs eydür gulû kılsun çeri
Ara yire alalum ol serveri

Şimr-i la‘în bildi kim ol nâm-dâr
‘Aklı gidüben kalıbdur şöyle zâr

Kolı kurusun sünü urdı ana
Düşdi atından felek kaldı tana

Yidi mel‘ûn yine çevre aldılar
Anı öldürmeğe niyyet kıldılar

Zü’l-Cenâh atı katından gitmedi
Ol Hüseyn’i koyuben terk itmedi

Her ki katına gelürdi ber-güzîn
Eyle deper kim kırar başın gözin

Hâricîlerden kimesne katına
Varamadılar Hüseyn’ün atına

Eytdiler ki tîrü bârân idelüm
Ok-ula öldürmeyüb tâ n’idelüm

Zü’l-Cenâh’ı oka dutdılar hemân
Eyle san kanatlu oldı der-zemân

Kipri gibi kıldılar anun tenîn
‘Âciz oldı kaldı hayrân u hazîn

Yüzüni sürdi Hüseyn’ün kanına
Gözlerinden kan yaş akıtdı yine

Sıçradı at kimse karşu durmadı
Eyle getdi gözler anı görmedi

İrdi bir demde Hüseyin evine
Geldi dur(dı) bârigâhı önine

Çıkarur dilin başını sarkıdub
Kişner ağlar kanlu yaşlar akıdub
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2088

2089

2090

2091

2092

2093

2094

2095

2096

2097

2098

2099

2100

2101

2102

Hâle kim ‘avret halâyıklar anı
Eyle gördiler Hüseyn’ün atını

Getdi bunlarun hemân-dem ‘akl-ı hûş
Yire döküldiler ol dem bâ-hurûş

Kıldılar zârî ve feryâd u figân
Didiler ol dem Hudâvend’e emân

Çü Zeyne’l-Âbidîn gördi bu hâli
Yirinden durdı ol dem zârî kılı

Baş açuk yalın ayak taşra çıkar
Hayme-gâhından durub ana bakar

Ki yokdur bile gördi Seyyid-i pâk
Figân idüb çü kıldı yakasın çâk

Didi ya Zü’l-Cenâh kanı emîrüm
Gözüm nûrı benim mîr ü kebîrüm

Mübârek başına toprak savurdı
Vâ Hüseynâ diyü ol dem çağırdı

Zâr u nâlân eyleyüb didi ol dem
N’oldı ey Zü’l-Cenâh Seyyid-i ‘âlem

Ehl-i Beyti Şâh Hüseyn’ün ol zemân
Kıldılar feryâd u zârî ve figân

Saçların kesdiler ol dem yüzlerin
Yüzdiler dırnağ-ile bunlar hemîn

Didiler ki yâ Emîre’l-mü’minân
Kime kodun bizi ey sâhib-kırân

Bu Havâricler arasında temâm
Yalınuz kodun bizi sen yâ İmâm

Ne kılalum ey Hüseyn-i bâ-safâ
Kimseye kılmadı bu dünyâ vefâ

Ey dirîgâ bu zemân biz nâ-murâd
Nâ-murâd oldı bize bu nâ-murâd
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2103

2104

2105

2106

2107

2108

2109

2110

2111

2112

2113

2114

2115

2116

2117

Eyle diyü zârî kıldılar katı
Kamu susız kalmamışdı tâkati

Ortancı oğlıydı İmâm’ın ol emîr
Adı Zeyne’l-Âbidîn bedr-i münîr

Yidi yaşında idi ol dem şebâb
Aya benzerdi yüzi hem âfitâb

Ana kılmışdı vasiyyet şîr-i Hak
Hamle kılmagıl oğul sakla sebak

Tâ ki bizüm aslımız ey cân-ı men
Götürülüb batmasun bu dünyâdan

Kavmini ‘ammûların kardaşların
Anub ağlayub dökerdi yaşların

Hem bu kadar ol şehîdler yatuben
Tengri nûrı rahmetine batuben

Çün Hüseyn’ün atı geldi ilerü
Sürdi yüzin anlara döndi girü

Râvîsi eyle rivâyet eyledi
Naklinün içinde böyle söyledi

Ol Medîne yolını dutdı revân
Beryenün yazusına batdı hemân

Hayme-gâhdan öyle vaktinde gitdi
Yarın öylede Medîne’ye yitdi

Rasûlün ravzasına irdi hemân
İşigine baş döğer eyler figân

Çün Medîne halkı anı gördiler
Hem şehîd olmış Hüseyn’i bildiler

Çıkmış-idi banlamağa hem Bilâl
Hâle kim bu atı gördi oldı lâl

Kendü özün ol mescidden atdığın
Tengri’nün fermânını buldı hemîn
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2118

2119

2120

2121

2122

2123

2124

2125

2126

2127

2128

2129

2130

2131

2132

Çünki bildiler Hüseyn’i ol zemân
Kıldılar anun içün zâr u figân

Er ü ‘avret ulu kiçi ne ki var
Kıldılar ol dem kamu feryâd u zâr

Yine geldük biz Hüseyn’ün sözine
Kim ne geldi Kerbelâ’da özine

Hâle kim atından ayrıldı Emîr
Hâricîden on la‘în-i bâ-mekîr

Adlarını eydeyüm bir bir sana
Dut kulağun bir zemân benden yana

Bahterî Mazrak Hanrâ‘a’dur bile
‘Âmirî Dâvûd Seleme Şimr-i’le

Eynez29 oğlıdur Sinân-ı nâ-bekâr
Birisi Şît ve Rebî’-i hâkisâr

Geldiler ol dem Hüseyn’ün üstine
Her biri başını kesmek kasdına

Gözin açdı bunları gördi Emîr
Girü döndiler kamu olub hakîr

Zehresi yok birisi yakın gele
Hâl-i hikâyet nedür anı bile

Birbiriyle bir zemân danışdılar
Kimi râzî kimisi giçmek diler

‘Âkıbet ikisi râzî oldılar
Yürüyüb Seyyid katına geldiler

Birisi ol Ebter oğlıdur Sinân
Ol birisi Şimr-idi hem bî-îmân

Geldi ol Şimr-i la‘în-i bed-gümân
Göğsine bindi Hüseyn’ün der-zemân

Tengri’den korkmadı ol bedbaht-ı şûm
Mustafâ’dan hem utanmadı zalûm
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2133

2134

2135

2136

2137

2138

2139

2140

2141

2142

2143

2144

2145

2146

2147

Kesdi saçını Hüseyn’ün ol la‘în
Oku la‘net canına yâ ehl-i dîn

Gözüni açdı hemân sâ’at emîr
Eytdi adun ne okurlar ya hakîr

Didi Şimr’em başunı kessem gerek
İletüb mâl-ile milk alsam gerek

Seyyid eydür göğsüni aç göreyin
Beni öldürmeğe hüccet vireyin

Açdı Şimrî Hüseyn anı görür
Didi saddak ya Muhammed bu-durur

Şimrî eydür ya Hüseyn-i nâm-dâr
Nişe saddak didün ya şâh-ı kibâr

Söyledi ol dem Hüseyn-i pâk-i dîn
Bana dedem dimiş-idi ey la‘în

Eyitdi ki seni şehîd eyleyenün
Göğsi kara yir gibi ola anun          

Uş senün göğsün kara kuzgun gibi
Eyle didi ol nebîlerün begi

Eytdi gelgil sana bir şart ideyin
Sözümi işidürsin ya la‘în

Gel bir içim su virürsen sen bana
Ta helâl idem bugün kanım sana

Danuk olsun üstime Rabbil-‘ibâd
Âhiretde kılmayam ben seni yâd

Dedeme dahi şikâyet itmeyem
Hem bu işünden hikâyet itmeyem

Şimrî eydür ana ya bu’l-kerem
Kamu ‘âlem su olursa virmeyem

Kim Yezîd’ün dileği budur hemîn
Seni susız öldürem ben ya emîn
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2148

2149

2150

2151

2152

2153

2154

2155

2156

2157

2158

2159

2160

2161

2162

Bana seni susız öldürgil didi
Ben nice terk eyleyem bu ögüdi

Eyle didi kasd kıldı ol la‘în
Kim şehîd ide Hüseyn’i ol hemîn

Seyyid eydür ana ki ey bî-edeb
Bu benim hançerüm-ile kıl ta’ab

Boğazumı öpdi benim Mustafâ
Kesemez hançer anı ey bî-vefâ

Beni ensemden şehîd it ya la‘în
Kılmaya rahmet sana Rabbi’l-mu‘în

Korkmadı Tengri’den ol dem ol habît
Hem Muhammed’den utanmadı ol it

Yoğ-idi kalbinde îmân eseri
N’eyledi gör nûr-ı çeşm-i Haydar’ı 

Yüzi üstine çevürdi Seyyid’i
Hançeri çaldı la‘în gör n’eyledi

Kesdi başını hemân-dem ol la‘în
Pes şehîd oldı Hüseyn-i pâk-i dîn

Çün döküldi kanı yire ol zemân
Düşdi kavga ‘âleme oldı figân

Zelzele düşdi cihâna dâr u gîr 
Hem göğe çıkdı ki feryâd u nefîr

Gulgule kıldı melâyik ağladı
Ay ve güneş nûrın ol dem bağladı

Cebrâ’îl atdı başından ‘imâme
Mîkâ’îl İsrâfîl hod pâre câme

Rûy-i İslâm ol zemân oldı siyâh
Hem şerî‘at gevheri oldı penâh         

Fâtıma zârî kılub ol dem revân          

Mustafâ katına vardı der-zemân

[74b]



335

[ ]



336 METİN - Maktel-i Hüseyn

2163

2164

2165

2166

2167

2168

2169

2170

2171

2172

2173

2174

2175

2176

2177

Eytdi babanuz bu ‘âsî ümmeti
Kuzularıma kılur cevri katı

Ağladı ol dem melekler zâr u zâr
Gözlerini kevkebün dutdı gubâr

Tâcını başından atdı ol zemân
Hûri gılmân ile Rıdvân-ı cinân

Seyyid-i sâdât-ı Âl-i Mustafâ
Nûr-ı çeşm-i hem ‘Aliyyü’l-Murtazâ

Düşdi atından çün ol zât-ı şerîf
Kerbelâ hâkine ol cism-i latîf

Yir ve gök oldı karanluk ol zemân
Yaradılmış kamusı kıldı figân

İns ü cinn vü dîv peri ve mûr u mâr
Zârî kıldı vahş tuyûr her ne ki var

Hem deniz dibindekiler ağladı
Cûşa geldi cümle deryâ çağladı

Eyle dutdı karanluk çün ‘âlemi
Görmez idi hergiz âdem âdemi

Ol karanuluk içinde kopdı yil
Taşı toprağı götürdi akdı bil

Hâricîler kaldılar kamu hacîl
Kimseneye bakımazlar mekr ü hîl

Kamusı oldılar ol dem hor u zâr
Bilmediler nice oldı kâr u zâr

Mum gibi akdı demür oldı revân
Fürkatinden Şâh Hüseyn’ün ol zemân

Taşı demürden katı oldı hemân
Gönli o zâlimlerün bilgil ‘ayân          

Çünki karanluk açıldı gördiler
Hânedânına Hüseyn’ün irdiler
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2178

2179

2180

2181

2182

2183

2184

2185

2186

2187

2188

2189

2190

2191

2192

Aldı başı Şimr-i mel‘ûn ol zemân
‘Amr-i nahs’a getürürken nâgehân

Taş içinden çıkageldi çün bir el
Gördi anı Şimr-i la‘în ü zagal

Ol elün ayası içinde bu haber
İşit eydeyin sana ey bahtuvâr

Yazılıydı ki Hüseyn’i öldüren
Bulmaya Tengri’den îmân u emân

Hem şefâ‘at Mustafâ’dan bulmaya
Tamu odundan ebed kurtulmaya

Anı okudı la‘în ü hâkisâr
Müstehâze oldı ol dem hor u zâr

Geldi çün başı getürdi ol la‘în
‘Amr’un önünde kodı bâ-hışm u kîn

Hâle ‘Amr’un gözi düş oldı ana
Titredi yaprak gibi n’eydem sana

Her ki gördi cümle bî-hod oldılar
Kamusı bu işe hayrân kaldılar

Yüzlerini gözlerini dutdılar
Cümle ol dem Şimr’e la‘net itdiler

‘Amr eydür ey dirîgâ bu zevâl
Olmasaydı yiğ-idi oldı vebâl

Gelün imdi biz evine varalum
Giri kalanını alub gelelüm

Kasd kıldılar Hüseyn’ün evine
Mustafâ’nun hânedânı hayline

Kamu bir kezden yürüdi ol çeri
Haymeleri yağma kıla heb varı

Yalınuz Hüccâc-ı Maşrak ol zemân
Kalmış-idi ağlayu kılur figân
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2193

2194

2195

2196

2197

2198

2199

2200

2201

2202

2203

2204

2205

2206

2207

Gördi kim irdi Havâric hâkisâr
Cân fidâ kıldı hemân-dem şîr-vâr

Terkeşini alâyına dökdi tîz
Yay elinde ok çıkardı bâ-sitîz

Terkeşinde yüz yigirmi ok var-idi
Her biriyle birin öldürür-idi

Ok tükendi eline ol aldı tîg
Araya düşdi hemân-dem bî-dirîg

Hâricî’den seksen iki düşürür
Ol la‘înler ana kılıc üşürür

Üşdiler anı şehîd eylediler
Bârigâha ilerü sağladılar

Ol ebter Sâlih oğlı ilerü
Girdi çadır kapusından içerü

İrişen girdi içerü gördiler
Ol hatunlar yirlerinden durdılar

Korkusından titrediler kamusı
Gayret etdi bunlara dîn nâmusı

Şehribânû hatunıydı Seyyid’ün
İki dahi kızı var-idi anun

İki kız kardaşları dahi bile
Ağlaşurlardı kamu zârî ile

Bârigâhı kamu yağma kıldılar
Her ne ki buldılar ise aldılar

So(y)dılar ol âhiret hatunların
Aldılar geydükleri heb donların

Tengri’den korkmadı ol kavm-i zalûm
Soydılar bunları ol bedbaht-ı şûm

‘Amr-i nahs irdi ve gördi bunları
Kim kamu soymışlar ol hatunları
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2208

2209

2210

2211

2212

2213

2214

2215

2216

2217

2218

2219

2220

2221

2222

Burnını kulaklarını yır(t)dılar
La‘l ü incü küpelerin aldılar

Hâricîler soymış-idi her birin
Bir pelâs içinde komışlar varın

‘Amr-i nahs eydür eyâ kavm-i hakîr
Kim kılıpdur buncılayın dâr u gîr

Sad-hezârân nâm u la‘net sizlere
Kim bile Hak’dan ne gele bizlere

Eyledinüz bunca nâ-hak kanları
Nişe soydınuz ey bedbaht anları

Vay size yarın eğer kim Mustafâ
Da‘vî kıla işbu hâli Murtazâ

Şehribânû kiçi oğlın gizledi
Eteğin örtüb buları gözledi

Yidi gün idi bular su içmedi
Ağlamakdan gözlerini açmadı

Su getürdiler bulara ol zemân
İçdiler suyı çü hatunlar hemân

Ol gün ezîne güniydi bil yakîn
Çün bu kazâ bunlara irdi hemîn

Şimr-i mel‘ûna buyurdı kim gelün
Başını ol dört kişilerün alun

Ol şehîdlerün katına geldiler
Bularun başını kesüb aldılar

Hem yigirmi bir dahi ‘avret bile
Aldılar bunları girdiler yola

Mustafâ’nun kızlarını aldılar
Develere baş açuk bindürdiler

Başları dahi sünüye dikdiler
Ekinin  gaflet gönülde ekdiler
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2223

2224

2225

2226

2227

2228

2229

2230

2231

2232

2233

2234

2235

2236

Ol aradan yine döndiler girü
Kûfe’den yana yüriyüb ilerü

Şeb hayır olsun size yâ dostân
Hoş temâm oldı yedinci dâsitân

Ger ‘ömür virür-ise Hak ey ‘azîz
Bâkîsini diyevüz işidesiz

Meclisü’s-Sâmin

Sekizinci meclisi başlayalum
Ma‘rifet dalına gül aşlayalum

Şimdiden girü olısar mu‘cizât
Kim ne gösterdi Hüseyn-i bâ-sıfât

Cân-ile dinlegil ey pâk-i‘tikâd30

Tâ olasın hazretinde bâkî şâd

Râvîler eyle rivâyet eyledi
İbn-i Mahnef Lût oğlu söyledi

Ol dahi ‘Ammâr’dan kıldı haber
Zeyd-i Mekkî böyle dir ey bahtuvâr

Hâricîler yüridiler ilerü
Ol aradan çünki döndiler girü

Ol şehîdleri kodılar gitdiler
İşid imdi andagılar n’itdiler

Gün tolunacak yire inmiş-idi
Kim çeri ol aradan dönmiş-idi

Ol çeride bir deveci var-idi
Tama‘ı çok Hâricî murdâr-idi

Ol şehîdler arasına yüridi
Bir şikâr girse elüme dir-idi

Giceye değin aradı bulmadı
Gözüne hîç nesne anun ilmedi
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2237

2238

2239

2240

2241

2242

2243

2244

2245

2246

2247

2248

2249

2250

2251

Nâgehân irdi Hüseyn’ün katına
Fikri kıldı ol Havâric yatına

Kamu donlarını almışlar yakîn
İllâ bir ayak donı kalmış hemîn

Anı gördi kıldı tama‘ tâ la‘în
Kim çıkaraydı Hüseyn’ün iç donın

Hâle kim kasd eyledi ol nâ-bekâr
Dutdı eliyle Hüseyn-i nâm-dâr

Dutuben çekdi elini kim ala
Alımadı işid imdi ne kıla

Çekdi hançeri ol la‘în ü bî-îmân
Kesdi sağ elin Hüseyn’ün der-zemân

Sol eliyle dutdı Seyyid çün hemîn
Anı dahi kesdi yine ol la‘în

Ol la‘înün yok-durur gözünde nûr
Hem dahi Hak rahmetinden oldı dûr

Diledi kim çıkara donın ol it
Karşudan tâ ki göründi bir yigit

Kaçdı ol mel‘ûn deveci gizlenür
Ol şehîdler arasında izlenür

Sürdi atın ilerü geldi yigit
İndi atından oturdı key işit

Sundı kocdı ol Hüseyn’i bî-karâr
Yüzin urdı göğsine ağladı zâr

İy ciger-gûş-i Resûl-i Kirdigâr
Ne hikâyetdür bu ey şâh-ı kibâr

İşbu göz(sü)z Hâricîler kavm-i dûn
Seni öldi mi sanur ey zû-fünûn     

Ânı bilmezler bular kim sen bugün      
Baban u dedenle kılursın dügün
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2252

2253

2254

2255

2256

2257

2258

2259

2260

2261

2262

2263

2264

2265

2266

Uçmak içinde şerâben hem tahûr
İçürürler sana çevren dolu hûr

Ol Havâricler yiri nâr-ı cahîm
Tamu içinde yiyeler hem zakûm

Söyleyüben ağlar-idi zâr u zâr
Gözedürdi ol deveci nâ-bekâr

Bir dahi çün çıkageldi hem yine
Ol dahi geldi Hüseyn’in katına

Yüzi nûra benzer-idi sûreti
Ay u güneş anı görmek hasreti

Dün içinde şu‘lesi aydan arı
Oldı rûşen dün içi ey din eri

Katına geldi Hüseyn’in ol zemân
Nevha kıldı ağladı ol mâh-tabân

Eytdi ey gözüm nûrı cânım benim
Gönlümün yimişi sultânım benim

Ol Çalab hakkı ki Benî Âdem’e
Kıldı peygamber bu cümle ‘âleme

Sana olan zulm hergiz olmadı
Dünyâda bu zulmi kimse görmedi

Zulm kıldılar ciger-gûşum sana
Cevr kıldılar kuzıcağım bana

Tanuk olsun Tengri râzı olmayam
Dâdun almayınca dâhî komayam

Nâgehân bir er dahî geldi yakîn
Ol Hüseyn’in katına irdi hemîn

Boyı uzun yüzi gökcek donları
Cümlesi ol cennetün hulleleri

Öpdi kocdı ağladı ol zâr u zâr
Gözlerinden kan yaş akar bî-karâr
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2267

2268

2269

2270

2271

2272

2273

2274

2275

2276

2277

2278

2279

2280

2281

Ey ciger-gûş-i rasûl-i Kirdigâr
Zulm kıldılar sana ey nâm-dâr

Nâgehânî bir dahî geldi yine
Ay güneş kul ânun alnı nûrına

Yir ü gök hem ‘arş ü kürsî ins ü cân
Yüzi nûrıyla münevverdür cihân             

Yüzi tâ-hâ gözi “mâ zâğa’l-basar”
Saçı ve’l-leyl özidür şâh-ı beşer

Nûr-idi ol geydügi hulleleri
Hem ‘imâme nûr-idi ey yol eri

İlerü geldi selâm virdi hemîn
Zârî kıldı rahmeten li’l-‘âlemîn

Eydür ey cîger-gûşem sana ol an
Bulmaya rahmet sana mihnet kılan

Düşmân-idi kamusı bunlar bana
Anun-içün cevr kıldılar sana

Ben buları sürdüm-idi ya ‘azîz
Buldılar fursat bu kavm-i nâ-temiz

Kıldılar ne kim dilerdi hem bular
Tengri’den rahmet bular bulmadılar

Ey ciger-gûşem bular âhir benim
Ümmetim değil ve lâkin düşmenim

Yarın olıcak kıyâmet âşikâr
Oda koya bunları Perverdigâr

Hem bulara ben şefâ‘at kılmayam
Bunları ben ümmetimden bilmeyem

Yidi yıl bil ol kıyâmet günleri
Ol ‘Arasât’da dutalar bunları

İy karındâş ol günün her bir güni
Elli bin yılca olısar uzunı
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2282

2283

2284

2285

2286

2287

2288

2289

2290

2291

2292

2293

2294

2295

2296,

Sonra bunları koyalar Tamu’ya
Anda kala ‘ibret ola kamuya

Eyle diyü ağlar-idi zâr zâr
Kerbelâ’da ol Rasûl-i Kirdigâr

Ol deveci karşuda durur-idi
Korkusından sanasın erir-idi

Gördi kim geldi yine bir pâdişâh
Na‘ra urdı ağladı vü kıldı âh

Sundı götürdi Hüseyn’i eline
Benzedi ol gün kıyâmet günine

N’ideyin ey kuzucağım dir seni
Ol sâ‘at bunda vireydi Hakk beni

Zülfikâr’ı depredeydüm ben revân
Virmeyeydüm bunlara hergiz emân

Böyle diyü ağladı ol zâr zâr
Anun-ile kamusı hep kıldı zâr

Eydivirgil ey kuzucağım bana
İşbu zulmi ne kişi kıldı sana

Elcügezlerüni kim kesdi senün
Söyle bana kim cezâsını anun

Vireyim söyle bana ey cân u dîl
Eydüvir anı bana gizlemegil

Çün Hüseyn’in gövdesinden geldi ün
Eydür ey baba di yatur ol zebûn

Ol cemâ‘atden ikisi durdılar
Ol devecinin katına vardılar

Söylediler ana kim ey nâ-bekâr
Niçe kıldun sen Hüseyn’e böyle zâr

Kalmadı nutkı la‘înün söyleye
Ta bulara bir cevâbın eyleye
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2297

2298

2299

2300

2301

2302

2303

2304

2305

2306

2307

2308

2309

2310

2311

Şâh-ı Merdân ana nefrîn eyledi
Ana yüzün tonuza dönsün didi

Nice kim ömrün ola ey bî-safâ
La‘net okugıl hemîşe sen sana

Sûreti tonuza döndi ol zemân
La‘net okur kendüye ol kaltabân

Döndi ol sâ‘at Emîrü’l-mü’minîn
Ol birine deveci dir ya emîn

Ne kişilerdür bular bir bana eyid
Kim bulardan bana oldu bu kayıd

Eytdi ey mel‘ûn benem Hızır nebî
Bu’l-beşerdür ol biri Âdem safî

Biri İbrâhîm ve İsma‘îl biri
Mustafâ’dur enbiyâlar serveri

Sana nefrîn eyleyen şîr-i Hudâ
Ol ‘Alî’dür Şâh-ı Merdân Murtazâ

Bu hikâyeti rivâyet eyleyen
Didi ol Veysel Karân’dur söyleyen

Eytdi bir gün Kâ‘be içinde tavâf
Eyler-idüm dinle bunı bî-güzâf

Gördüm idi bir kişi ağlar gelür
Çağırur kendüye ol la‘net kılur

Burka‘ ile örtülübdür sûreti
Yüzi görünmez belürmez sîreti

Veyis eydür ilerü vardum ana
Sordum ahvâlin nedür eytgil bana    

Burka‘ın götürdi ve gördüm anı
Tonuza döndürmüş ânı ol Ganî

La‘net okudum dir ana ben dahî
İşidenler la‘net okun siz dahî
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2312

2313

2314

2315

2316

2317

2318

2319

2320

2321

2322

2323

2324

2325

2326

Râvîsi eyle rivâyet eyledi
Hem kitâbında hikâyet eyledi

Ol şehîdler Kerbelâ’da kırk gice
Şöyle yatdı gice gündüz ey hoca

Her gice nûr iner idi anlara
Âşikâre görünürdi illere

Gündüz arslanlar gelürdi anları
Giceye dek bekler idi bunları

Kırk gün anda eyle kaldılar bular
İşid imdi hikmet-i Perverdigâr

Ol yörede dört kal‘a var-idi
Halkı anın illâ Cuhûdlar-idi

Ol zemân ki Hayber’ün Cuhûdları
Kaçub andan bunda olurdı varı

Her gice ol nûrı görürdi bular
Kamu bir gün bir yere cem‘ oldılar         

Bunlarun iki reîsi vâr idi   
Biri İbrâhîm biri ‘Azer idi

Didiler kim ey halâyıklar gelün
Ne kişilerdür bu ölenler bilün

Her gice âlem münevver nûr-ile
İrte arslanlar gelürler şûr-ile

Çevre beklerler bulara varalum
Tengri hâsıdur buları görelüm

Maslahat değil bular taşra dura
Gelünüz buları gömelüm yire

Ol halâyık bir yire dirildiler
Kazma kürek balta alub geldiler

Ol arada anları heb gezdiler
Anda ol şehîdlere yir düzdiler
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2327

2328

2329

2330

2331

2332

2333

2334

2335

2336

2337

2338

2339

2340

2341

Gövdeleri bir yire dirdi bular
Katına çünki Hüseyn’ün vardılar

Bildiler anı ve eytdiler ki bu
Begleridür bunlarun budur ulu

Şöyle ayrı defne kıldılar anı
Bir yire gömdiler ol ayruğını

İki yılgun ağacın getürdiler
Bir başında bir ayakda dikdiler

Seyyid’ün kabrine kıldılar nişân
Bu-durur bu leşkerün begi ‘ayân

Anda Seyyid dahi öz oğlanların
Kendü eliyle yire komuşdı yakîn

Ayağı ucına geldi ol zemân
Bunlarun kabri ki bi-emr-i Müste‘ân

Ol Cuhûdlar bu şehîdler kabrine
Çekdiler dîvâr anın çevresine

Kapu asub berkidüben gitdiler
Çün bular Hakk rahmetiyle yatdılar

Ol Havâricler oluben rû-siyâh
Kıldılar zecri bulara bî-günâh

Çün Havâricden Cuhûdlar yeg olub
Defne kıldılar buları çün gelüb

Niçe la‘net okumayan resmine
Mustafâ vü Murtazâ’nun hasmına

İşid imdi ey ‘azîz-i bâ-safâ
N’eyledi ol Hâricî-i bî-vefâ

Yürüdiler ol aradan ilerü
Kûfe’den yana yöneldiler girü

İrdiler Kûfe’ye bir menzîl yakîn
Ol arada kondılar bâ-mekr ü kîn
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2342

2343

2344

2345

2346

2347

2348

2349

2350

2351

2352

2353

2354

2355

2356

Şimr-i mel‘ûnun evi anda-idi
Ol arada bir köy içinde-y-idi

Evine geldi la‘în ü bî-safâ
Başı getürdi bile ol bî-vefâ

Kodı bir taşt içine başı revân
Kendü yukaru oturdı şâdumân

Var-idi bir Sünnî hatunı anun
Katına geldi ki eydür la‘înün

Kanda idün ey Havâric dir ana
Şimr’i kakır çok söyleme dir buna

Üstümize Hâricî gelmiş-idi
Padişâh-ile yagı olmuş-idi

Kırduk anları bu baş anun didi
Yiyecek yidi geberdi uyudı

Hele kim yatdı uyudı ol habît
Ol Rasûl’ün mu‘cizâtın key işit

Doldı nûr-ile hemân sahn-ı sarây
Geldi dört hatun sanasın yüzi ay

Çevre aldılar Hüseyn’in başını
Ağlaşur her biri döker yaşını

Biri sonra aldı başı dizine
Ol birisi dahi geldi sözine

Hem öperler ağlaşurlar zâr u zâr
Nevha kıldı kamusı nevmîd-var

Biri eydür ey benim gözüm nûrı
Dahi eydür ey ciger-gûşem biri

Biri eydür ey şehîd-i Kerbelâ
Biri eydür ey sülâle-i Mustafâ

Kıldılar sana bu zâlimler belâ
Ne ki kıldılar kamu yarın bula
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2357

2358

2359

2360

2361

2362

2363

2364

2365

2366

2367

2368

2369

2370

2371

Dünün iki bahşı giçince bular
Ağladılar nevha zârî kıldılar

Yine taşt altına kodılar revân
Durıgelüb yüridiler ol zemân

Gözedürdi anları hatun hemîn
Valih hayrân ol oturmışdı hazîn

Kasda kıldı ta bunlar gide-y-idi
Dutdı birinin eteğin komadı

Eytdi kimlersiz eyâ şâh-ı nisâ
Lutf eylen bir haber virün bana

Döndi eydür Fâtıma’dur birisi
Biri Hatice Hüseyn’in ebesi

Âsiye’den sana ki kıldum haber
Ol biri Meryem-durur ey bahtuvâr

Gitdi anlar ol münevver nûr-ile
Cennete benzer behişte hûr-ile

Geldi hatun taştı götürdi revân
Aldı başı dizine ol pâk-i cân

Issı su getürdi yudı başını
Taradı saçın sakalın kaşını

Hidmet eyledi Hüseyn’e ol delim
Göricek bildi Hüseyn’i ol selîm

Gördi anı kıldı nevha bâ-hurûş
Âh idüben getdi ol dem ‘akl-ı hûş

‘Aklı geldi başına durdı öri
Durıgelüb Şimr’i uyardı giri

Hatun eydür ey la‘în u bî-safâ
Uşbu kimün başıdur ey bî-vefâ

Seyyid’ün başı değül mi ey bed-gümân
Hâricî midür Hüseyn ey bî-îmân
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2372

2373

2374

2375

2376

2377

2378

2379

2380

2381

2382

2383

2384

2385

2386

Sad-hezârân nâm u la‘net ey la‘în
Sana gelsün yoğumış gön(lin)de dîn

Ben sana şimden girü oldum harâm
Ey utanmaz Hâricî-i nâ-temâm

Çarşafın başına aldı ol zemân
Çıkdı evinden yürüdi dir revân

Çün sabâh nekkâreler çaldı bular
Başları sünü ucuna aldılar

Mustafâ’nun hânedânı kızların
Deveye bindürdiler ayak yalın

Yürüdiler Kûfe’den yana bular
Çünki Kûfe yakınına irdiler

Pes haber aldı ki Abdullâh-ı şûm
Kim irişdi leşker-i Amr-i zalûm

Hükm kıldı on bin er oldı süvâr
Kûfe’nün şehrin araya aldılar

Ta kimesne el getürmesün diyü
Mü’minler hamle getürmesün diyü

On biniyle şehre girdi ‘Amr-i nahs
On biniyle dahi ol Şimr-i ahnes

Dikmiş-idi sünülere başları
Anı görenler dökerdi yaşları

Yüzüni gün görmeyen hatunları
Deveye bindürmiş-idi anları

Başları boynı kulakları açuk
Kana bulaşmış kamu saçı pîçuk

Ümmü Gülsüm Şehribânû varısı
Ol hatunlar kamu cennet hûrisi

Ol utanmaz bî-edeb Hâricîler
Gör buları niçe rüsvây kıldılar
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2387

2388

2389

2390

2391

2392

2393

2394

2395

2396

2397

2398

2399

2400

2401

Anı gördi Kûfe halkı ol zemân
Âh kıldı ağladı pîr ü cüvân

Eytdiler ol dem eyâ Rabbi’l-‘azîm
Kıl cezâsın Hâricîye ya kerîm

Kimisi ağlar kimi zârî kılur
Kimisi hasret odına yakılur

Çoğı halkun mescide girmiş-idi
Ağlamağa kamu yüz urmış-idi

Zinnet-ile Hâricî yüridiler
Ta sarâyun kapusına irdiler

Tahtı üzre çün ki ‘Abdullâh-ı şûm
Tâcı başında oturur ol zalûm

Karşusında oturur Nu‘mân-ı har
Ol la‘în u Hâricî itden biter

Geldiler ol Tengri’nün düşmânları
Taht alayında kodılar başları

İlerü getürdiler hatunları
Baş aşağa şöyle hayrân anları

Cümlesin bir sofaya giçürdiler
Önlerinde perde dutub durdılar

Bir kızıl altun leğen çün getürür
Seyyid’ün başın içine yitürür

Ol ‘Abdullâh-ı Ziyâd oğlı anı
Kodılar bakdı ana korkdı canı

Hâle kim gördi Hüseyn’ün yüzini
Kendüden gitdi unutdı özüni

Ol sarây içindekiler ne ki var 
Baş aşağa şöyle hayrân kaldılar        

Aldı başı dizi üstinde kodı
‘Amr-i nahs’ı ilerüye okudı
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2402

2403

2404

2405

2406

2407

2408

2409

2410

2411

2412

2413

2414

2415

2416

Sandalı kodılar oturdı ana
Şimr-i mel‘ûn Eş‘as oğlı bir yana

Ol la‘în bir bir hikâyet eyledi
Nice ceng itdüklerini söyledi

Hâle ki geldi Hüseyn’ün sözine
Yine bakdı Seyyid’ün ol yüzine

Hışm-ile ol dem İmâm dahi ana
Eyle bakdı kim la‘în kaldı dana

Titredi yabrak gibi ol dem yakîn
Aldı başı ata dizinden hemîn

Damdı halkından anun bir katre kan
Deldi donın uyluğa geçdi revân

İndi tahta deldi ol tahtı dahi
Üzerinde döşenen rahtı dahi

Yire giçdi deldi ol yiri hemân
İndi gitdi durmadı ol katre kan

Ol la‘în çığırdı feryâd eyledi
Hay görün bana ‘ilâc idün didi

Nice ki ot ekdiler onulmadı
Ol la‘înün uyluğı hoş olmadı

Yiyisinden katına ol mel’ûnun
Kimse gelmez oldı hergiz bil anun

Hem çürüdi hem yiyidi uyluğı
Eyle idi Hakk Te‘âlâ buyuruğı

Dünyâda ne ki tımarcı var-idi
Ana ot eylemeğinden zâr-idi

Anca kim misk-ile ‘anber kor-idi
Taşra ovada kokusı var-idi

‘Âciz oldılar yiyisinden yakîn
La‘net oku cânına ey ehl-i dîn
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2417

2418

2419

2420

2421

2422

2423

2424

2425

2426

2427

2428

2429

2430

2431

‘Âkıbet ol renc-ile öldi ol it
Nice oldı kalanını key işit

Ol la‘în ‘Abdullâh eydür siz bilün
Kim Yezîd’e bunları iltivirün

Eş‘as oğlı alayın ben dir
İllâ Muhtâr’ı bend-ile bile vir

Ânı dâhî ben Yezîd’e ilteyin
Sözünüzi yine andan dutayın

‘Abdullâh hükm itdi çün yitürdiler
Zencir-ile Muhtâr’ı getürdiler

Hâle girdi ki sarâya ol cüvân
Gördi başını Hüseyn’ün nâgehân

Âh kıldı ‘aklı başından gider
Düşdi yire bî-hod oldı nâm-dâr

Gözlerinden dökdi ol seylâb-ı hûn
Zârî zârî ağladı ol zû-fünûn

‘Aklı geldi gözin açdı ol zemân
Nevha kıldı ağladı ol pehlüvân

Ol Ziyâd oğlı la‘în u bî-vefâ
Söyledi Muhtâr’a ol dem bâ-cefâ

Eytdi gördün mi ki begüni nice
Kavmi-y-ile kırduk uş ucdan uca

Sen dilerdin ki bizi öldüresin
Yidi iklîmi bize güldüresin

Gördün âhir sen didügün olmadı
Devletün ey sana yâr olmadı

Hem Yezîd’ün güçlü imiş devleti
Ana devlet size virdi mihneti

Dahi şimden girü ne ağlarsın senün
Âhir oldı ‘ömrün-ile devletün
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2432

2433

2434

2435

2436

2437

2438

2439

2440

2441

2442

2443

2444

2445

2446

Döndi Muhtâr söyleyüb eydür ana
Ne direm ben dinle ey mel‘ûn sana

Öldüğüm-çün ağlamazam ben bu dem
Dünyânın devletini dahi n’idem

Ağladuğum ol-durur bu dem hazîn
Kerbelâ’da gerek idüm ey la‘în

Göstereydüm sana erlik nicedür
Dünyâ gündüz mi ve yâhud gicedür

Ben dahi anda şehîd ola-y-ıdım
Anda bunlarun-ile kala-y-ıdım

Bir gün ola dir eğer ben kurtulam
Size ne kılmak gerekdür ben bilem

Ölür isem hükm anundur çâre ne
Ölmez isem irgüre Hakk önüne

Bendeyin ben âl-ile geldüm ele
Tengri kurtarsa beni bu kez hele

Danuk olsun ol Kadîm-i Lâ-yezâl
Ol münezzeh pâdişâh-ı Bî-zevâl

Ben dahi gö(r)klü giyesi geymeyem
Yâhu bir datlu yiyesi yimeyem

Arpa daru ola benim yiyesim
Bir pelâs ola dahi hem giyesim

Ben Hüseyn’ün dâdını sizden alam
Ol Yezîd ibn-i zinâya ne kılam

Dün ü gün kılıcı elden komayam
Sizi kırmakdan dahi usanmayam

Ne Yezîd’i ne Ziyâd’ı ne seni
Komayam Hakk kurtarur ise beni

Eytdi ol dem ki ol ‘Abdullâh ana
Bu haber düş ola ey Muhtâr sana
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2447

2448

2449

2450

2451

2452

2453

2454

2455

2456

2457

2458

2459

2460

2461

Hele ben şimdi begüni uş senün
Kavmini kardaşların kamu anun

İster isem seni dahi öldürem
Sana da‘vî kılugunı bildürem

Döndi Muhtâ(r) eydür ana ey la‘în
Sen Hüseyn’i ya‘nî öldü sanasın

Hâşa lillâh ölmedi ol diridür
Dedesinün babasınun yâridür

Ölü sensin ey hakîr ü nâ-bekâr
Kim ana zecr eyledün ey hâkisâr

Hele kayırmaz eğer ben ölmeyem
Uş bu dâdı ben Yezîd’e komayam

Çünki Muhtâr uş bu sözi söyledi
Ol Havâricler ta‘accüb eyledi

Didiler ol dem Hâricîler ‘ayân
Yezîd’e göndürme bunı hemân

Kamu ‘âlem müdde‘îler bileler
Bunı bunlarun elinden alalar

Bend içinde böyle söyler şimdi bu
Vay eğer kurtulur ise bu delü

Bunı şimdi sen Yezîd’e iltmeği
Fürkat eylegil eyâ begler begi

Aldılar Muhtâr’ı girü gitdiler
Hâricîler yine zindana iltdiler

Gider-iken ağlar-idi zâr u zâr
Eydür-idi kim eyâ Perverdigâr

Bend içinden sen halâs eyle beni
Kim bulardan dâdım alam ya Ganî

‘Âkıbet ol bend içinden kurtulur
Hâricîlere delim mihnet kılur
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2462

2463

2464

2465

2466

2467

2468

2469

2470

2471

2472

2473

2474

2475

2476

Hâricîler bir yire dirişdiler
Danışuğa bir araya üşdiler

Didiler ki bunları n’itmek gerek
Şâm’a bir kişi alub gitmek gerek

Eytdiler ki ‘Amr’un işidür yine
Bunları ilte Yezîd’ün katına

Râzî oldı ‘Amr-i nahs-ı bî-îmân
Buları Şâm’a ilete der-zemân

Şimr-i mel’ûnı dahi aldı bile
Eş‘as oğlı ve Şît girdiler yola

Başları hatunları götürdiler
On bin er bindi nekâre urdılar

Yürüdiler Kûfe’den Şâm iline
‘Azm kıldılar Dımışg’un yolına

Var-idi ol yolda bir deyr-i ‘azîm
İki bin yıldan berü kalmış kadîm

Deyr içinde dört yüz ruhbân olur
Cümlesi İncîl ‘ilmin kamu bilür

Buların ulusı bir ruhbân-idi
Kamusından fâzıl u dânâ-idi

‘Uzlet31 eylemişdi bir hâlî makâm
Taşra çıkmamış-idi kırk yıl temâm

Kudret-ile ol gün ol taşra çıkar
Deyr tamından temâşâya bakar

Kıldı tâ ki Kûfe’den yana nazar
Karşudan gelür göründi bir haşer

Ol çeri çün deyre yakın geldiler
Var-idi bir hoş merg-zâr kondılar

Deyr tamından  görür ruhbân-ı Rab
Ol çeride nûr iner çıkar ‘aceb
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2477

2478

2479

2480

2481

2482

2483

2484

2485

2486

2487

2488

2489

2490

2491

Göklerün kapusı açılmış revân
Yire indi çok ferişteh ol zemân

Tulp tulp cavk cavk iner çıkar
Vâlih hayrân oluben ruhbân bakar

Eytdi bu hikmet nedür Kadîr ü Rabb
Pes bunı kılsam gerekdür ben taleb

Gördi başını Hüseyn’ün ol kişi
Anladı ol kudreti gördi işi

Ol suretde gördi kim balkıydı nûr
Râhib eydür ey ‘aceb hikmet nedür

Damdan indi taşra çıkdı der-zemân
Leşkerün katına yürüdi revân

Eytdi kimdür ulunuz eydün bana
‘Amr-i nahs’ı biri gösterdi ana

Geldi ol dem ‘Amr’a hidmet eyledi
Kendü vasf-ı hâlin ol dem söyledi

Eytdi ey beg bizüm olur işbu deyr
Kıluram toksan yıl ola bunda seyr

Kırk yıl oldı ben ki taşra çıkmadım
Bu cihânun sûretine bakmadım

Şimdi çıkdım taşra çün geldüm size
Hâcetümizi virün siz de bize

Uşbu başlarun birini dilerem
Tanlacak size yine ben tabşuram

Geldi el sundı Hüseyn’ün başına
Kasda kıldı ala gide işine

Didiler ko alma anı gel berü
Ol alınmaz ko yirinde git girü

Yine döndi deyr içine girdi ol
Aldı kırk altunı taşra geldi ol
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2492

2493

2494

2495

2496

2497

2498

2499

2500

2501

2502

2503

2504

2505

2506

Geldi ‘Amr alayına kodı anı
Eytdi ey beg bellü bilgil sen beni

Kim emînem çün bu deyr içinde ben
Bu gice inan bana bu başı sen

Uşbu altun sizün ola ey kişi
Tanlacak girü getürem ben başı

Altunı aldı hemân ol dem la‘în
Aldı başı deyre girdi ol hemîn

Deyrinün kapusın berkitdi revân
Orta yire kodı başı ol zemân

Kendü geçdi deyri üstinde durur
‘İzzet-ile şöyle karşu oturur

Gicenün bir bahşı geçdi nâgehân
Bir tırak kopdı feryâd ü figân

Sakfe açıldı hemân-dem gördi pîr
Deyr içi gündüz bigi oldı münîr

Deyr içi oldı melâyikden dolu
Arasında bunlarun birkaç ulu

Çağırurlar kim budur Âdem safî
Ol birisidür anun Nûh-ı nebî

Biri İbrâhîm ve İsmâ‘îl biri
Kim bulardur Tengri’nün peygamberi

Arasında bunlarun bir nûr var
Kamusından ol münezzeh şâh-vâr

Hem ‘imâme hem hulleleri
Geymiş-idi Tengri’nün peygamberi

Bir yanında Haydar-ı Kerrâr ‘Alî
Bir yanında Şâh Hasan ibn-i Velî

Çünki gördi bunları ruhbân-ı pîr
Düşdi yire ‘aklı gitdi ol fakîr
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2507

2508

2509

2510

2511

2512

2513

2514

2515

2516

2517

2518

2519

2520

Bir zemândan ‘aklı geldi başına
Canı oldı hazretinden âşina

Gözin açdı gördi deyri dolu nûr
Geldi ilerü yüzin ol dem yire ur

Aldı başı dizi üstine kodı
Eytdi ey er hürmetün hakkı didi

Ne kişisin bu kerâmet sende var
Kendü özüni eyle bana âşikâr

Ol Çalab hakkı sana bu devleti
Rûzî kıldı eyle bana hürmeti

Lutfun ile sen bana bildür seni
Mahrûm eylemegil sen senden beni

Seyyid ol dem Tengri’nün emri ile
Söyledi ruhbâna bülbül diliyle

Şi’r-i Kerden-i Sırr-ı Hüseyn Bâ-Ruhbân

Eytdi dinle eydeyin ruhbân sana
Başıma gelenleri önden sona

Benven ol dünyâda çok mihnet gören
Benven âhir ol şehîd-i Kerbelâ

Benven ol ibn-i Rasûl-i Kirdigâr
Babam oldur kim ‘Aliyyü’l-Murtazâ

Ol ‘Alî’dür ki ana Perverdigâr
Kendü lutfından buyurdı “hel etâ”

Anam adı Fâtıma’dur ey ‘azîz
Dedem adıdur Muhammed Mustafâ

Benem ol ma’sûm u maktûl ey ulu
Zulm-ile oldum şehîd-i mübtelâ

Cevr-ile susız beni öldürdiler
Kahr kıldılar bu zâlimler bana

[86b]



383

[ ]



384 METİN - Maktel-i Hüseyn

2521

2522

2523

2524

2525

2526

2527

2528

2529

2530

2531

2532

2533

2534

Ben garîbven ben şehîd ü ben katûl
Müdde‘îlerden delim gördüm belâ

Bana olan kimseneye olmadı
Bî-vefâlardan bana geldi cefâ

Nazm-ı Sühan

Ol cemâ’at bizde buldı devleti
Yine dönüb bize kıldı mihneti

Bizim evde Tengri’yi birlediler
Döndiler Tengri’ye ‘âsî oldılar

Hâle kim ruhbân bu sözi dinledi
Kıldı feryâd zârî zârî inledi

Kesdi zünnârı bırakdı ol zemân
‘Işk-ile îmân getürdi bî-gümân

Bir leğen kodı ilerü ol ‘azîz
Yudı başını Hüseyn’ün key temiz

‘Ûd u ‘anber misk hem mâverd-ile
Yudı başı ağlayuben derd-ile

Eydür idi ey dirîgâ bilmedüm
Dünyâlık dirmege niyet kılmadum

Ger bana ma‘lûm olaydı bu nişân
Yire altun dolduraydım ben revân

Virüben şimdi bunı ala idüm
Tapusında kul olub kala idüm

Eyle diyüb ağlar-idi zâr u zâr
Gözlerinden yaş dökerdi bî-karâr

Subha değin durmadı zâr eyledi
Sabâh olıncak işid ki n’eyledi

Sekizinci meclisimüz hoş temâm
Oldı ger kuvvet vire Rabbi’l-enâm
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2535

2536

2537

2538

2539

2540

2541

2542

2543

2544

2545

2546

2547

2548

Tengri ger ‘ömür virürse ey ‘azîz
Bir hikâyet idevüz işidesiz

Vaktunuz hoş hayr ola ey dostân
Söylene yine size bir dâsitân

Tâ bu meclisi dahi bir bir size
Eydevüz emr iderse Hakk bize

Meclisü’t-Tâsi‘

Tokuzuncı meclisi âgâz idelüm
Şi‘r cengine yine sâz idelüm

İşid imdi ey ‘azîz-i bâ-safâ
Kim ne oldı hâl-i Âl-i Mustafâ

Her ki dinler uşbu sözi ‘ışk-ıla
Dînin arturur îmânın sıdk-ıla

Çün sabâh oldı ve geçdi ol gice
Hâzır  oldı Hâricîler ey hoca

Geldiler ol deyre başı aldılar
Hem süvâr oldılar nefîr çaldılar

Geldi râhib ‘Amr-i nahsa söyledi
Gördüğün cümle hikâyet eyledi

Çün la‘în işitdi ruhbân sözüni
Endîşeye saldı ol dem özüni

Eydür ey ya Rabb ne ‘âsî olmışuz
Ol Rasûl ümmetliğinden kalmışuz

Kaygu-y-ile bu çeri yüridiler
Musul’a bular çü yakın irdiler

Musul’un şehrinde bir beg var-idi
Mü’min ü sâdık ve hem dindâr-idi

Hem ‘İmâd Velîd adıydı ol begün
Ümmetiydi sıdk-ıla peygamberün

[87b]



387

[ ]



388 METİN - Maktel-i Hüseyn

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

Nâgehân irdi haber kim  “Yâ (e)mîr
Uş Hüseyn’ün başı irdi ya nezîr”

Bu haberi çün işitdi ol revân
Âh kılub ağladı kıldı figân

Okudı halkını şehrün ol ‘azîz
Eytdi zinhâr olmasun ki bakasız

Bu işe her kim rızâ virse yakîn
Gide gönlünden anun îmân u dîn

Ab u ekmek virmediler çün bular
Kapuların bağlayuben durdılar

‘Amr-i nahsa çün hikâyet itdiler
Şehri koyub bir yanaya gitdiler

Var-idi ol yirde bir deyr yine
Geldiler kondılar ol deyr önine

Yire kodılar Hüseyn’ün başını
Dökdi mü’minler görüb göz yaşını

Damdı ol yire andan bir kadre kan
Meşhid eylediler anda ol zemân

Meşhid-i kandur  ana dirler hele
Anı görmişdür müsâfirler ola

Ol gice anda karâr eylediler
İrte oldı çün nekâre urdılar

Göçdiler ta ki yürüdiler yine
İrdiler ta ki Nısıbin şehrine

Çün Nısıbîn’e haber eylediler
Ulu kiçi cümle karşu geldiler

Bilmeden bula(rı) karşuladılar
Aldılar anları şehre girdiler

Sünülerde götürürler başları
Nice lâyık göre Hakk bu işleri
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2564

2565

2566

2567

2568

2569

2570

2571

2572

2573

2574

2575

2576

2577

2578

Ol Şît-i Rebî’î Hüseyn’ün başını
Götürürdi gör Çalab’ın işini

Diledi kim şehir kapusından gire
Ol halâyıklar ta ‘acâyib göre

Kapudan girmedi atı ol zemân
Nite depdi yürümedi hemân

İner andan bir ata dahi biner
Yürümez ol at dahi anca deper

Depdi atı kamçı urdı başara 
Sıçradı at anı çün vurdı yire

Yire düşdi baş elinden gördiler
Şehir halkı key ta‘accüb kıldılar

Yüz bin âdem eylemişlerdi gulû
Uşbu sırra oldılar hayrân kamu

Ol başı ne baş idügin bildiler
Kamusı bunlara la‘net kıldılar

Çünki bildi ‘Amr-i nahs-ı bî-edeb
Anlara halk eyleyiserdür ta‘ab

Taşrada konun didi siz anlara
Çevre alub beklenüz dir bunlara

Kendü şehr içinde kondı ol pelîd
Şimr-i mel’ûn hem Rebî‘ oğlı işid

Hâle kim kondı karâr itdi ol it
Gördiler kopdı hemân-dem bir bulut

Çok çeri kondı ve kıldılar karâr
Bir kara bulut göründi âşikâr

Karanuluk32 geldi dutdı ‘âlemi
Eyle oldı görmez âdem âdemi

Toz u toprak kalkuben tâ yağdı taş
Her neye değer ise kıldı haşhâş
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2579

2580

2581

2582

2583

2584

2585

2586

2587

2588

2589

2590

2591

2592

2593

Bir sâ‘at içinde eyledi helâk
Şehir halkından be-gâyet kırdı pâk

Giri kalan ânı gördi ey ‘amû
Kıldılar Hâricîye gulû kamu

Eytdiler gidün ve ger ne sizleri
Kıraruz biz ka(mu) siz yüzsüzleri

‘Amr-ı mel‘ûn ânı gördi kıldı âh
İşine bedbaht peşmân rû-siyâh

Ey dirîgâ dir ne bedbaht olmışam
Ta ebed Tamu dibinde kalmışam

Bindi ata şehr içinde yürüdi
Tende canı korkusından eridi

Geçdiler andan ilerü gitdiler
Şâm’a irince işit ki n’itdiler

Çün Haleb şehrine geldiler yakîn
Bildiler ehl-i Haleb cümle hemîn

Kim Hüseyn’i eylemişlerdür şehîd
Mü’mindi hem Haleb kavmi işid

Ağladılar kamu zârî kıldılar
Nevha vü feryâd u bî-hûş oldılar

Şehr içinde yine bir beg vâr-idi
Kamu halk anun katına yürüdi

Didiler ki kamu bizi kırsalar
Mâl u milk uşağımızı sürseler

Hânedâna müdde‘î biz olmazuz
Hem bu zulme biz tesellî kılmazuz

‘Amr-i nahsa ilçi saldı ol emîr
Eytdi kılman bu yana tedbîri bir

Kim bu şehrün halkı râzî olmadı
Size istikbâle karşu gelmedi
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2594

2595

2596

2597

2598

2599

2600

2601

2602

2603

2604

2605

2606

2607

2608

Gelmenüz imdi bu şehre siz yakın
Gelsenüz bunlar size eyler akın

‘Amr-i nahs işitdi çün oldı melûl
Eş‘as oğlı Şimr-i mel’ûn-ı fuzûl

Eytdiler imdi bize n’itmek gerek
Şehrün öninden gice gitmek gerek

Göçdiler andan yürüdiler girü
Şehr alayından geçeler ilerü

Haleb halkı burc-i bârû üstine
Çıkdılar bunlara sögmek kasdına

Çağırırlar ey Havâric hâkisâr
La‘net olsun sizlere ey nâ-bekâr

Hâricîlersiz eyâ kavm-i la‘în
Oldı size la‘neti Hakk’ın hemîn

İdesiz da‘vî Müselmânuz diyü
Cümlenüz kemter Cuhûd’dan şûm-rû

Yarın olıcak kıyâmet âşikâr
Nâr-ı cehennem kalasız hor u zâr

Dünyâ içün dîni elden kodunuz
Âhiretde döne Hakk’dan yüzünüz

Uşbu resme söylediler hayr u şerr
Ey utanmaz ‘Amr-i nahs u pür-haşer

Virmediler bunlara zâd u ta‘âm
Karşu çıkub söylemediler kelâm

İlerüye yürüdi kondı sipâh
Kimi güler kimi ağlar kılur âh

Hâmileydi Şehribânû-yi nigâr
Anda doğdı çün bir oglı âşikâr

Adı Muhsin kıldı ol gün feth-i bâb
Ma‘sûm oğlanlar gibi şâh-ı şebâb
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2609

2610

2611

2612

2613

2614

2615

2616

2617

2618

2619

2620

2621

2622

2623

Ol gice gitdi cihândan ol yine
Uçdı uçmaga atası katına

Anda kodılar yaragın kıldılar
Anun için bir gün anda kaldılar

Anda dahi sonra bir meşhed olur
Şehre yakındur Haleb kavmi bilür

Ol aradan dahi göçdiler girü
Bindi leşker çün yürüdi ilerü

Çün Ma‘ar şehrine yaklaşdılar
Şehir halkı kapuları açdılar

Dürlü ni‘metler çıkardılar revân
Anları konukladılar ol zemân

Ol gice kondılar irte gitdiler
Şeyz’e irdiler işit ki n’itdiler

Şeyz’e irmişdi haber ki geldiler
Ol Hüseyn’ün başını çün bildiler

Şehir halkı didiler ki kamu biz
Ger kıralar oğlumızı kızımız

Uşbu zulme virmeyevüz biz rızâ
Olmayavuz Hâricî ey Murtazâ

Kapuları bağladılar durdılar
Çün irişüb Hâricîler gördiler

Durmadılar ol aradan geçdiler
Şehr önine konmadılar göçdiler

Gice kondı irte gitdi yolına
Hâricîler irdiler Şâm iline

Çün ki yakın geldi Dımışk’a çeri
Didiler ol dem Yezîd’e anları

İşidicek çün şâz oldı anları
Ol fuzûl karşu varun dir bunları
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2624

2625

2626

2627

2628

2629

2630

2631

2632

2633

2634

2635

2636

2637

2638

Tulp tulp cavk cavk ol çeri
Hâricîler karşular ol leşkeri

Öylelik yol kalmış-idi ki bular
Ta Dımışk’un kapusına ireler

Altı günde bunları getürdiler
Şehre yakın bir yire yitürdiler

Şöyle üç gün bunları hayrân u zâr
Kapu önünde dutuben durdılar

Sünüler ucında ol başlar durur
Develer üzre hatunlar oturur

Sad-hezârân halk-ı ‘âlem hâss u ‘âm
Anlara karşu temâşâ şâd ü kâm

Mustafâ’nun hânedân u kavmini
Nicesi kıldı gör ol kavm-i denî

Hem rebî‘ü’l-evvelin on altısı
Leşkeriler şehre girdi kamusı

Halk-ı ‘âlem bunlara üşmiş kamu 
Kimi şâz kimisi ağlar kaygulu 

Ol halâyık ortasında bir kişi
Var-idi mü’min ü bâzirgân işi

Şehr-i zoli ilinde olur-idi
Adı Sa‘îd hem işit ki n’eyledi

Nâgehân bir mescide33 girdi Sa‘îd
Gördi bu kavm ağlaşurlar ber şehîd

Eytdi n’içün ağlaşursız ya kirâm
Halk-ı ‘âlem şâzlıkdadır temâm

Eytdiler ey hoca n’eydelim sana
Ol getürdükleri başı görsene

Ol ‘Alî oğlı Hüseyn’ün başıdur
Ağlamak mü’minlerün pes işidür
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2639

2640

2641

2642

2643

2644

2645

2646

2647

2648

2649

2650

2651

2652

2653

Nicesi ağlamayalum ya şitâb
Hasretinden canımız oldı kebâb

Çün Sa‘îd işitdi bunlardan sözi
Taşra geldi mescid içinden özi

Ta nazar kıldı Hüseyn’ün başına
Bildi zîrâ olmış-idi âşinâ

Gördi ol hatunları zâr u hazîn
Ağladı yaş ile doldurdı gözin

Şehribânû ol Hüseyn’ün hatunı
Başı açuk getürürlerdi anı

Ümmü Gülsüm ile hem Zeyneb dahi
‘Ali’nün kızları-durur ya ahî

Hem Hüseyn’ün kızları dahi hemîn
Yigirmi bir hatun idi ehl-i dîn

Yinlerin başları üstine dutub
Ağlaşurlardı gözleri kan döküb

Şehribânû oğlın almış önine
Benzemiş ol gün kıyâmet günine

Ol bâzirgân gör(di) çün bu heybeti
Tâkati kalmadı getdi kuvveti

Zâr u zârî ağladı ol şîr ü merd
Nevha kılub kıldı ol feryâd u derd

Alayında bunlarun kan ağladı
Ağlamag-ıla yüreğin dağladı

Ümmü Gülsüm eydür ana ey yigit
Ağlamagun ne sebebden bize eyt

Güler oynar bu halâyık ne sebeb
Sen yalınuz niçün ağlarsın ‘aceb

Sa‘îd eydür anun içün dahi ben
Ağlaram sizi bilürem çünki hem
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2654

2655

2656

2657

2658

2659

2660

2661

2662

2663

2664

2665

2666

2667

2668

Ümmü Gülsüm dir şükür ol Tengri’ye
Bir kişi bizi bilürmiş bî-riyâ

Sa‘îd ol dem vardı bir halvet yire
Yırtar ol dülbendini ive ive

Altı yüz akçe değerdi bir kasab
Pâre pâre eyledi bir demde heb

Başını örtmeğe virdi bunlara
Çıkageldi her birine bir pâre

Şehribânû hazretine yitmedi
Sayusın yanıldı dürüst yırtmadı

Omuzında bir hülâsa fûta var
Sundı Şehribânû’ya ol nâm-dâr

Ümmü Gülsüm eydür ey sâhib-kerem
Ben bu sözi Mustafâ’ya söylerem

Ta bu demde sen bizi kıldun ‘azîz
Âhiretde Hakk seni kıla temîz

Bir dahî bize mahâba kılasın
Ol Havâriclere bir söyleyesin

Başları birez ilerü ilteler
Kim halâyık ana meşgûl olalar

Bizleri gâyet melâmet etdiler
Hâcetimüz sende işbu didiler

Sa‘îd eydür n’ola bu canım fidâ
Kılayın ben size ey sâhib-vefâ

Sad-hezârân can fidâ olsun size
Canımı terk eyleyem ben bu söze

Yürüdi Şît-i Rebî‘in katına
Gördi ol mel‘ûnı binmiş atına

Ol Hüseyn’ün başını dutmış-idi
Dînini dünyâya ol satmış-idi
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2669

2670

2671

2672

2673

2674

2675

2676

2677

2678

2679

2680

2681

2682

2683

Geldi ol dem Sa‘îd ana söyledi
Uş sana otuz kızıl altun didi

İlerürek yürü gel birez buyur
Şît eydür kanı altunun getür

Aldı altunı ilerü meyl eyledi
Râvîler böyle rivâyet söyledi

İrtesi kapuyı içerü girdiler
Öyle vaktında sarâya irdiler

Geldi Hâricîler gördi bunları
Şimr ile ‘Amr ve ol mel‘ûnları

‘İzzet-ile ‘Amr-ı nahs’ı aldılar
Şimr-i mel‘ûnla içerü girdiler

Yidi kapu geçdiler i‘zâz ile
İrdiler ol demde ‘izz u nâz-ile

Hâle kim gördi Yezîd’ün yüzüni
‘Amr-i nahs ol dem yire kor yüzüni

Tahtı üstinde Yezîd-i bed-fi‘âl
Oturuben kılur-idi hîle âl

Tâcı başında dîbâce egnine
Alub oturmışdı tahtı üstine

Cümle giydügi murassa‘ donları
Hâricî bed-baht ve kara günleri

Sağ yanada kızıl altun sandalı
Almış-idi kim komışlardı anı

Sol yana dahi gümişden var-idi
İncü la‘l-ile murassa‘lar idi

Hâricî begleri sandalda oturur
İki yüz serheng durur baş getürür

Dört yüz kuldur ki satun almış kamu
Donı altundur kuşağından berü
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2684

2685

2686

2687

2688

2689

2690

2691

2692

2693

2694

2695

2696

2697

2698

Taht öninde el kavuşduruben durur
Tahtun üzerinde mel‘ûn oturur

‘Amr-i nahs’ı Şimr-i mel‘ûn-ı la‘în
Kıldılar ana du‘â dir âferîn

Yezîd dahi kıldı tahsîn anlara
Virdi hil‘at ol iki hâinlere

Kızıl altun sandallar getürdiler
Ol iki mel‘ûn geçüb oturdılar

Sordı anlara Yezîd-i nâ-bekâr
Kim nite kıldunuz eydün kâr ü zâr

‘Amr-i nahs ana rivâyet eyledi
Kamusın bir bir hikâyet söyledi

Eytdiler ki pâdişâhun devleti
Anlara kıldı belâ ve mihneti

Pes buyurdı başları getürdiler
Yezîd’ün alayına yitürdiler

Seyyid’ün başını ol dem aldılar
Bir kızıl altın leğene kodılar

Aldı bir Hâricî önine kodı
Yüzine bakdı Yezîd ta söyledi

Eytdi kanı akrabâ vü hayşimüz
Ceddimüz dahi ulumız kişimüz

Kim olar Bedr u Huneyn’ün cengine
Kırılub düşdi buların hengine 

Diri gerek idi anlar da bugün
Buları görüb kılalar dügün

Dâdumı aldım Muhammed’den bu dem
Kırdum oğlanlarını kıldum nedem

Bir küçücek koz elinde var-idi
Ol la‘înün ya‘nî hod şeh-vâr idi
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2699

2700

2701

2702

2703

2704

2705

2706

2707

2708

2709

2710

2711

2712

2713

Urur idi ol Hüseyin’in başını
Ağzına yüzine gözi kaşını

Ol ağız kim Mustafâ öper-idi
Gam-güsârım dir-idi oğşar-idi

Gönlüm ârâmı ciğer-gûşem benim
Gözüm nûrı hem ten içinde canım

Gürz ile ağzına urdu ol la‘în
Kanı çıkdı yardı ol dem dudagın

Çünki anı eyle kıldı ol pelîd
Kayseri’den var-idi bir hoş yiğit

Kayser’ün ilçisiydi ol zemân
Adı Abdüşşems idi bir pehlüvan

Durdı yirinden hemân-dem şîr-vâr
Eytdi şâhâ bir serencam sana var

Cümle begler ana kıldılar nazar
Kim ‘aceb bu begümizden ne sorar

Yezid eydür ki ne sorarsın eyit
Sor cevabun eydeyin sana işit

Eytdi şâhâ dînünüz ne dîn-durur
Hem nebînüz resmini dahi buyur

Bana eydün kim yaratmışdur sizi
Kim-durur peygamberünüz din sözi

Ana eydür ol Yezid-i bed-fi‘âl
Kamuları yaradan Tengri Te‘âl

Yir ve gök Uçmak Tamu’yu yaradan
Kudretinden Âdem’i hem türeden

Hem Rasul’üdür Muhammed Mustafâ
Bizüm ol peygamberimüz bâ-sâfâ

Dînimüz İslâm dîni-durur bizim
Uş su’âline cevâb oldu sözüm

[93a]



409

[ ]



410 METİN - Maktel-i Hüseyn

2714

2715

2716

2717

2718

2719

2720

2721

2722

2723

2724

2725

2726

2727

2728

Yine eydür kim Yezîd’e ol yigit
Bir hikâyet dahi eydeyin işit

Eytdi şâhâ Rûm ilinde bir deniz
Eydeyin bir hoş hikâyet dinleniz

Ol denizün adıdur Bahrü’l-karîn
Bir cezîre var içinde eydeyin

Ol adanun ortasında kal‘ayı
Eylemişler ana muhkem kulleyi

Sâfî mermerdür taşı burc u beden
Kamusını eydeyin işit neden

Eylemişler kapusın âc âbanos
Altun ile incü kılmışlar pusûs

Kal‘anun içinde var bir deyr ulu
Deyrün içinde bir ev ey bahtulu

İşit ol evi nedendür ey kişi
Sâfî altundan murassa‘dur daşı

Ev içinde dahi bir sandûk var
Sâfî inciden-durur ey şehriyâr

Sandukun içinde yidi kat harîr
Ol harîre sarılıdur bir darîr

Kaçan ölmüş bir eşek dırnagını
Misk u ‘anber birle sarmışlar anı

Sarılu sandûkun içinde durur
‘Âlemün halkı kamu anda gelür

Pâdişâhlar begler ile hâs u âm 
Yidi iklimin halâyıkı tamâm

Gelür ana kamu ‘âlem yüz urur
Anı hem ‘ışk-ıla ziyâretlenür

Ya niçün bir kez ana ‘Îsâ meger
Binmiş imiş bu ‘ibâret ol haber
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2729

2730

2731

2732

2733

2734

2735

2736

2737

2738

2739

2740

2741

2742

2743

Kimse bilmez bindi mi ‘Îsâ ana
Şimdi halk canı fidâ eyler buna

Bir dahi sözüm işit eydem sana
Dut kulağun bir zemân benden yana

Bir zemân ben tâcir-idim yâ (e)mîr
Mâl ile yürür-üdüm anda rû-gîr

Rûm ilinden diler idüm ki varam
Ben Yemen etrâfı iklîmin görem

Uğradı yolum Medîne şehrine
İrişi geldüm Muhammed devrine

Sordum anda kim bu şehrün ulusı
Kimdür eytdiler Muhammed kamusı

Yine sordum ki ne sever ol kişi
Didiler kim hoş koku mürteşî

Yük içinde iki yüz miskâl misk
Bir şişe kâfûr hem lâdân-ı huşk

Etegüm altında bir destâr-ile
Aldum anı almadum kimse bile

Şehr içine girüben sordum revân
Ol Muhammed evi kandadur nişân

Aldı bir kişi eve geldi beni
Eytdi budur kim sorursın sen anı

Bir yigidi kapuda gördüm durur
Boyı servi yüzi gökcek alnı nûr

İlerü geldüm selâm virdüm ana
Sordum adun nedür sen eyt bana

Eydür Enes ibn-i Mâlik’dür adum
Ne dilersin dir eytdüm maksûdum

Ben eytdim dilerem ki gireyin
Mustafâ’nun hazretine ireyin
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2744

2745

2746

2747

2748

2749

2750

2751

2752

2753

2754

2755

2756

2757

2758

Eytdi dur bir dem ki destûr alayın
Ne buyururlarsa girü geleyin

Girdi destûr aldı geldi ol yigit
Aldı beni eve girdi key işit

Girdim ev içine gördüm yâ emîr
Yüzi nûrından ol ev olmış münîr

Hidmet etdim tuhfe kodum önine
Hatice dirler imiş hatunına

Şöyle oturur buları görmişem
Yüzümi ayaklarına sürmişem

İlerü vardum yüzüm urdum ana
‘Işk-ıla gülüb dahi söyler bana

Sordı adım tuhfei kıldı kabûl
Didim adım ‘Abdüşşems ey bâ-usûl

Didim ana yâ Muhammed adunı
Gördüm İncîl’de senün bünyâdunı

İmdi ben îmân getürürem sana
Ya Muhammed ‘arza kıl îmân bana

Ol sâ‘at îmân getürdüm ben ana
Bu sözi kırk yıl ola didim sana

İlerü adum çün ‘Abdüşşems idi
Sonradan Seyyid ‘Abdulvehhâb kodı

Hem beş oğlum beş kızumı ben dahi
Mü’min itdim bil sözümi ya ahî

Kırk yıl oldı ben Müselmân olalı
Oldum ola ehl-i îmân olalı

Az zemândan gördüm iki nûr gelür
Ay ve güneş nûrına hayrân olur

Bunları gördi Muhammed Mustafâ
Durıgeldi hoş hırâmân bâ-safâ
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2759

2760

2761

2762

2763

2764

2765

Aldı bunları hemân döndi yine
İkisini aldı iki dizine

Birini bir dizi üstine alur
Biri bir dizine gelür oturur

İki kolıyla kocar ikisini
Bir birin öperdi gâh birisini

Eydür idi ey dil-ârâmım benim
Ey gözüm nûrı dîl ü cânım benim

Ey utanmaz ol alayunda duran
Gözi ağzı yara yüz yirde uran

Ol degül mi kim Muhammed ohşadı
Gözümün nûrı ciger-gûşım didi

Ey münâfık sen ana kâfir didün
Kendü adun sen Müselmân eyledün

[95a]
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2766

2767

2768

2769

2770

2771

2772

2773

2774

2775

2776

2777

2778

2779

2780

Bir eşek dırnağına kim ol kadar
Kâfir ‘ibâdet ider ey bî-haber

‘Îsâ ana bindi yâhud binmedi
Görmedi hîç kimse anı bilmedi

Ol kadar ta‘zîm ve ri‘âyet ana
Eylemişlerdür eyâ nefrîn sana

Andan eydürsin ki Tengri bir-durur
Hem Muhammed ana sâhib-sır-durur

Niçe ümmetsin Muhammed’e ey har
Sana la‘net gelsün ey itden biter

Kendi özüni ana ümmet bilesin
Sevgülü evlâdını öldüresin

Ne cevâb eydesin ey bed-baht ana
Sad-hezârân nâm u la‘net cânuna

Ey Cuhûd’dan hor u kâfirden biter
Gönlün içi dopdolu ve kîn ü şer

Sana Tengri n’eyleyiser ey hakîr
Âhirette görisersin ya darîr

Çün Yezîd işitdi anı kakıdı
Tutun anı bu dem öldürün didi

Eydür ey mel‘ûn bu sözi kim didüm
Eğri mi didüm ya doğrı söyledüm

Doğrı söz içün bana ölmek gerek
Eğrilere Hakk neler kılmak gerek

Döndi eydür ey sülâle-i Mustafâ
Ey Hüseyn ibn-i ‘Alî sırr-ı Hudâ

Danuk ol ben sana eytdüm Tengri bir
Hem Muhammed’dür rasûl-i bî-nazîr

Dutuben anı hemân sürüdiler
Çıkarub taşra çü boynun urdılar
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2781

2782

2783

2784

2785

2786

2787

2788

2789

2790

2791

2792

2793

2794

2795

Anı ol dem çünki öldürtdi Yezîd
Oku rahmet canına oldı şehîd

Yine buyurdı Yezîd-i nâ-bekâr
Getürün dutsakları dir hâkisâr

Vâr-idi bir suffa karşu anları
Geçürüb ol suffaya hatunları

Geçdiler oturdılar zâr u hazîn
Toz u toprak dutmışdı hem yüzlerin

Ol ciger-gûş-i Rasûl-i Kirdigâr
Şöyle oturdı melûl u hor u  zâr

Başını anası dizine kodı
Âh idüb ve Kulhuvallâh okudı

Âh idüben ağlar idi zâr u zâr
Ol ciger-gûş-i Rasûl-i Kirdigâr

Mustafâ’nun kızı kızları bile
Hem Hüseyn’ün kızları hatun ile

Şöyle zârî kıldı oturdı bular
Hâricîler bunlara ne kıldılar         

Ol arada var-idi bir mashara
Kılur idi ol Yezîd’e tashara

Masharaya ad okurlardı Züheyr
İlerüye geldi eydür ey emîr

Bu ne hatunlardur ey bed-baht-ı şûm
Ey münâfıklar begi34 ibn-i zalûm

Eytdi bunları getürmişler esîr
Eydür Züheyr birini vir ya emîr

Didi kangısı gerekse yâ Züheyr
Al yüri git sana virdim ben esîr

Geldi dutdı Ümmü Gülsüm elini
Öri dur didi ve çekdi kolunı
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2796

2797

2798

2799

2800

2801

2802

2803

2804

2805

2806

2807

2808

2809

2810

Seni virdi bana emîr yâ nigâr
Tut elün benden didi yâ hâkisâr

Fâtıma’nun kızıyam ben ya hakîr
Kim olasın sen ki yâ kimdür emîr

Kim Züheyr işitdi feryâd eyledi
Taşra çıkdı kendüye dâd eyledi35

Çekdi hançer kesdi elini revân
Girdi eydür yâ nigârın el-emân

Uş bu el kim sana değdi imdi el
Ey nigârın sen bana eyle helâl

Döne geldi çün Yezîd’e söyledi
Sögdi ana katı nefrîn eyledi

Sad-hezârân nâm u la‘net cânuna
Asl u neslüne vü hânümânuna

Ey la‘în ü Hâricî bed-baht-ı şûm
İt donuz yiğ ola senden yâ zalûm

Eyle didi çıkdı gitdi ol zemân
Söyleyümedi Yezîd ü kaltaban

Anca kim istediler bulmadılar
Kancarı gitdügüni bilmediler

Yine anda bir kocacuk vâr-idi
Zeyd ibn-i Erkam ana dirler-idi

Mustafâ’dan kalmış-idi yâdigâr
İşbu hâle kılmadı sabr ol kibâr

Na‘ra urdı tut elün ey nâ-bekâr
Kimdür ol önündeki ey hâkisâr

Kamu ‘âlem halkınun ol yigregi
Oldur âhir kamu mürseller begi

Kılasın da‘vî Müslümân’am diyü
Sana la‘net gelsün ey itden girü

[96b]



423

[ ]



424 METİN - Maktel-i Hüseyn

2811

2812

2813

2814

2815

2816

2817

2818

2819

2820

2821

2822

2823

2824

2825

Anı buyurur Yezîd urun didi
Tiz çıkarun taşra öldürün didi

Hâricîler anı ol dem dutdılar
Ol pîr ü ‘azîzi şehîd itdiler

Ol Yezîd ü Hâricî vü serserî
Hükm kıldı getürün hatunları

Taht alayına getürdiler revân
Mihnet odına tutuşmışlar hemân

Yalın ayak başı açuk yüzleri
Ol nübüvvet hânedânı kızları

Toz u toprağa bulaşmışlar kamu
Zârî zârî ağlaşurlar ey ‘amû

Ol kavümde bir Yahûdî var-idi
Adı ‘İmrân ol kişi dîndâr-idi

Ol Muhammed Mustafâ’nun kavmini
Gördi ol dem Yezîd’e söyler bunı

Eytdi şâhâ ol kimün başı-durur
Kim bu hâliyle alâyında durur

Yâ bu hatunlar kimündür ya emîr
N’eylediler bunları kıldun esîr

Eytdi hoca düşmanımun başıdur
Bunlar anın kavmi ve yoldaşıdur

Ol Yahûdî dir bu başun nûrı var
Az kişiye benzemez bu nâm-dâr

Ben şerîfe benzedürem bu eri
Kimün oğludur eyit bu serveri

Atasınun anasınun adını
Eydüvirgil bilişini yâdını

Yine eydür ol Yezîd-i bed-fi‘âl
Çünki sordun eydeyin yâ hoş-hısâl
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2826

2827

2828

2829

2830

2831

2832

2833

2834

2835

2836

2837

2838

2839

2840

Bil ‘Alî atası adıdur bunun
Fâtıma’dur anası bilgil anun

Hoca eydür Fâtıma kimün kızı
Ol Muhammed kızıdur tüket sözi

Ol Cuhûd eydür Yezîd dinle sözüm
Ne cevâb eyler sana anla özüm

Dâvûd devrinden bizim devre degin
Seksen iki ata geçdi ey la‘în

Bu Cuhûdlar bana ‘izzet kıldugı
Ululadugı ve hürmet kıldugı

Kamuları elüm öperler benim
Ayağumun suyın içerler benim

Seksen iki atadan berü bular
Ululayub bana hürmet kılalar

Ol Muhammed hod Rasûlullâh idi
Aranuzdan dahi gitdi gitmedi

Anun oğlancuklarını kırasız
Dahi mekr ü şerr ü hîle kılasız

Tengri size nice rahmet eyleye
Ya nice Ahmed şefâ‘at eyleye

Ey Cuhûd’dan kemter  ve Nasrânî’den
Kılmayısar sana rahmet Yaradan

Sad-hezârân nâm u la‘net özine
Gökden insün başuna vü yüzüne

Ey utanmaz bî-hayâ bedbaht-ı şûm
Kimse kılur mı bu hâli ey zalûm

Ol Yahûdi çün bu sözi söyledi
Ol Yezîd ü Hâricî naks eyledi

Eydür ana ey Yahûdî ol Rasûl
Buyurubdur bu hadîsi pür-usûl
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2841

2842

2843

2844

2845

2846

2847

2848

2849

2850

2851

2852

2853

2854

Ol Yahûdî kim vire mâl u harâc
Ana yok-durur kasas andan sirâc

Bu hadîsi ger buyurmasa Rasûl
Şimdi seni öldürürdüm ey fuzûl

Ol Yahûdî eydür ana ey hakîr
Bir sözüni dutdun anun yâ darir

Ya kalanın n’eyledün ey hâkisâr
Kırdın oğlancukların (sen)hor u zâr

Sad-hezârân nâm u la‘net cânına
Sana gelsün dahi vü îmânuna

Sencileyin bir la‘în İblîs işi
Görmedim ben görmedük ola kişi

Bunı didi durdı yirinden revân
Aldı tiz başın Hüseyn’in der-zemân

Kodı yüzin yüzine âh eyledi
Kendi özine dini hem-râh eyledi

Danuk ol dir yâ Emîre’l-Mü’minîn
Tengri Ahmed Rasûl’idür yakîn

Dokuzuncı meclis uş oldı temâm
Yarın onuncıda hatm ola kelâm

Şeb hayır olsun eyâ sâhib-kerem
İrte gün dahi bile olsun be-hem

Meclisü’l-‘Âşir

İdelüm onuncı meclisden haber
Dinle cânun var ise ey pür-hüner

Var-ısa canunda îmân bâ-safâ
Sen bu sözi dinlegil ey bâ-vefâ

İşidenler uşbu sözi derd-ile
Gide kaygusı gönülden gerd-ile

[98a]



429

[ ]



430 METİN - Maktel-i Hüseyn

2855

2856

2857

2858

2859

2860

2861

2862

2863

2864

2865

2866

2867

2868

2869

Her kim anlardan olursa merd ola
Olmayanlar bellü hod nâ-merd ola

Kim işidürsen erenler sözini
Tâ göresin hem erenler yüzini

Enbiyâ sözin işidüb kıl selâm
‘İlm ve erkân (hem) îmân ola temâm

Evliyâya rahmetullâh diyesin
Sen dahi ahret kayusın yiyesin

Dinle imdi bu onuncı dâsitân
Kim nice hatm olıser ey dostân

Ol mu‘allem koca îmânı dürüst
‘Arza kıldı ol Yezîd’e karşu cüst

Eydür ol dem ey Yezîd-i nâ-bekâr
Uş Müslimân oldum imdi pâyidâr

Sad-hezârân can fidâ İslâm-içün
Tengri dergâhındaki in‘âm-içün

Başım ve mâlım fidâ olsun yakîn
Ahmed’e yârenlerine ey la‘în

Ölür-isem Mustafâ’nın ‘ışkına
Hakk bağışlar ol Hüseyn’ün sıdkına

Ger Hüseyn’in ‘ışkına bugün ölem
Yarın anda rahmet ü şefkat bulam

Çün Yezîd buyurdı anı dutdılar
Kocacığı pâre pâre itdiler

Ol Hüseyn’ün ‘ışkına can oynadı
Hâricîler Hakk’dan îmân bulmadı

Pes Yezîd-i nahs hükm itdi girü
Ol esir olanları alun berü

Taht alâyına getürdi anları
Mihnete boyanmış ol hatunları
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2870

2871

2872

2873

2874

2875

2876

2877

2878

2879

2880

2881

2882

2883

2884

Başı açuk anları yalın ayak
Bürümişdi yüzlerin toz u toprak

Ümmü Gülsüm ve Sekîne geldiler
Zeyneb Rukıyye Yezîd’i gördiler

Kıldılar feryâd ü zârî ve figân
Didiler dâd eyâ zâlim bed-gümân

Çığrışurlar yâ Muhammed Mustafâ
Vâ Hüseynâ ey ‘Aliyyü’l-Murtazâ

Kandesiz görün bizüm hâlimizi
Bu Yezîd önünde ahvâlimizi

Ehl-i Beyt’ün senün ehlün ya Rasûl
Karavaş diyü getürmüş bu fuzûl

Ümmü Gülsüm ana döndi söyledi
Kangı kâfir buncılayın eyledi

Sen kâfirden biter oldun ey la‘în
Mustafâ’ya eyledün çün buğz u kîn

Ey utanmaz Hâricî bedbaht-ı şûm
Hem zinâ oğlı haram-zâde zalûm

Pâdişâhlık böyle midür ey velek
Kim sana la‘net okur cümle felek

Bu senün ‘adlin midür ey nâ-bekâr
Tâ bizi böyle getürdün hor u zâr

‘Avretün kızun karavaşunı sen
Yidi perdenün içinde dutasın

Mustafâ’nun kızların gelinlerin
Uşbu hâl-ile esîr eyleyesin

Eydesin  benven Muhammed ümmeti
Ol vire bir gün sana Hak âfeti

Alnımıza uşbu yazılmış-idi
Sana rahmet ol Hudâ’dan olmadı
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2885

2886

2887

2888

2889

2890

2891

2892

2893

2894

2895

2896

2897

2898

2899

Bunı eydür ilerüye sürünür
Sunuben kardaşınun başın alur 

Kendü yüzin urdı anun yüzine
Kasda kıldı kim kıya kendi özine

Âh kıldı gitdi andan ‘akl-ı hûş
Andagılar kamusı kıldı hurûş

‘Akıl geldi yine nefrîn eyledi
Dâdumızı senden ala Hak didi

Döndi eydür ol Yezîd-i nâ-bekâr
Ne kişidür yâ bu söyleyen nigâr

Didiler kim ol ‘Alî’nün kızıdur
Didi Yezîd anun-çün artuk sözidür

Atasına benzer uş bunun sözi
Katı söyler hîç utanmaz kendi özi

Ümmü Gülsüm’e dönüb söyler Yezîd
Eytdi gördünüz mi ne kıldı Mecîd

Siz dilerdinüz ki tahtı dutasız
Saltanat oyunın bizden ütesiz

Tengri sizün işinüz onarmadı
Bizden alub tahtı size virmedi

Bana ol Hak rûzî kıldı devleti
Bize devlet size virdi mihneti

Bildügünüz kamusı oldı yalan
Olmadı atan Emîrü’l-mü’minân

Ümmü Gülsüm eydür ana ey Yezîd
Hâricîler’dür yalancı ey pelîd

Hâricî’i ve münâfıkları Hakk
Kamu yalandur didi andurarak

Sensin ol yalancılarun ulusı
Hâricîler münâfıklar ulusı
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2900

2901

2902

2903

2904

2905

2906

2907

2908

2909

2910

2911

2912

2913

2914

Diyimedi Yezîd ayruk hayr u şerr
Ol ‘Alî evlâdına kıldı nazar

Eytdi bu oğlan kimin durur hakîr
Didiler kim Seyyid’ündür yâ emîr

Eydür ey oğlan görür misin sizi
Nicesi eyledi Hak a‘lâ bizi

Diler idi ol atan deden senün
Menber üzre analar adın anun

Anı emîrü’l-mü’minîn okuyalar
Görmedi lâyık anı Perverdigâr

Tengri anı bize rûzî eyledi
Ol bu resme nice herze söyledi

Döndi Zeyne’l-Âbidîn eydür ana
Ey utanmaz nahs eydeyin (ben) sana

Di bu menber kime olmışdur ‘ayân
Senün atan deden mi kıldı beyân

Yâ benim atam dedem mi eyledi
Çün İmâm-zâde bu sözi söyledi

Mustafâ benim dedem mi ya senün
Murtazâ benim atam mı ya senün

Dedemi anub salavât vireler
Dedeni kâfir diyüben yireler

Sen eğer atamı öldürdün ne var
Dedeni dedem dahi öldürdi zâr

Âhrıbâ hayş u kabîle kavmüni
Kırdı ol Bedr u Huneyn’de kamunı

Dedem adıdur Muhammed Mustafâ
Atam ol ibn-i ‘Aliyyü’l-Murtazâ

Sen haram-zâde şakî Hindî-bece
Benüm ile olısarsın bir yâ nice
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2915

2916

2917

2918

2919

2920

2921

2922

2923

2924

2925

2926

2927

2928

2929

Ben Rasûl’ün kızı oğlıyam yakîn
Sen kimün oglu olasın yâ la‘în

Bu cemâ‘at irmeseydi böyle ben
Taht üzere oturaydun böyle sen

Hele yarın âhiretde göreler
Eğri kimdür doğrı kimdür bileler

Çün Yezîd ol dem bu sözi dinledi
Dutub bu oğlanı öldürün didi

Dutdı cellâd anı öldüre idi
Na‘ra urdı Ümmü Gülsüm komadı

Söyledi ol dem Yezîd işit sana
Eydeyim sözüm kulak urgıl bana

Ol zemân kim Mekke’yi aldı Rasûl
Deden evin sakladı ol pür-usûl

Kim Ebû Süfyân evine yürüye
Düşmenimdür didi Seyyid bî-riyâ

Şimdi oğlancuklarını kırasın
Kendü özüne anı devlet bilesin

Bu senün ‘adlin midür yâ devletün
Mustafâ’ya hürmetün yâ ‘izzetün

Ol halâyık kamu anlar bu sözi
Ağlaşurlar kamu göyindi özi

Korkdı dınmadı Yezîd-i nâ-bekâr
Eydür oğlan gör n’ider Perverdigâr

Senün atan dünyâda diler idi
Kim emîrü’l-mü’minîn ola adı

Olmadı çün ol murâda irmedi
Uş ben oldum Tengri ana virmedi

Söyledi ol dem Hüseyn oğlı ‘Alî
Kim benim atam dedem oldı velî
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2930

2931

2932

2933

2934

2935

2936

2937

2938

2939

2940

2941

2942

2943

2944

Her ki mü’mindür Müslimân da bize
Dir emîrü’l-mü’minîn ne dir size

Hak dedeme dünyâyı kıldı harâm
Âhiretde sen yanısarsın müdâm

Yine dutdı ol Yezîd eydür ana
Bir sorıncam vardur ey oğlan sana

Fazlınuz nedür ‘Arab üzre sizün
Haddüni bil söyleme artuk sözün

Hem ‘Arab üzre fazîlet bizde var
Beğleri bizüz fasîhat bizde var

Döndi Zeyne’l-Âbidîn eydür yalan
Söyledün eyâ itden kemter olan

Cebrâ’îl bize geldi yâhud size
Vahiy size mi inübdür yâ bize

Siz dedem katında îmân buldunuz
Siz bize eyt ki ne râhat kıldunuz

Vahiy gökden bize tenzîl eyledi
Hem risâlet bize te’vîl eyledi

Emr ü nehyi bizden öğrendi kamu
Size ne eydürler ey itden ulu

Benim anam Fâtıma’dur bilesin
Anun atası Rasûle’l-Mürselîn

Senün anan Hind-i bâzâr ‘avreti
Atan ol ‘akreb ağusı ey köti

Deden hod Bedr u Huneyn’ün Cuhûd’ı
Sen bulardan dahi biter Yahûdî

Ulu dedem rahmeten li’l-‘âlemîn
Bir kaçan ola dedenle ey la‘în

Yâhud ol dedem ‘Aliyye’l-Murtazâ
Anunla nice bir olur ey digâ
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2945

2946

2947

2948

2949

2950

2951

2952

2953

2954

2955

2956

2957

2958

2959

Çün ki atam ol Hüseyn-i bâ-safâ
Yâ bir midür senün-ile ey bî-vefâ

Billâhi utan ne fazlat sizde var
Nice dirsin yâ ululuk bizde var

Bir dahi ne eydeyin işit sana
Dut kulagun bir zemân benden yana

Dîni ve Kur’ân’ı farzı sünneti
Bizde buldılar Muhammed ümmeti

Hem tahâret arılık İslâm ve dîn
Cümle bize gelmedi mi ey la‘în

Cebrâ’il dahi mugarrebler36 bile
Bize fahr eyledi bunlar cem‘-ile

Dedeme Kur’ân’da Rabbi’l-‘âlemîn
Buyurubdur rahmeten li’l-‘âlemîn

Sen okumadın mı Kur’ân ey digâ
Bilmedün mi sırr-ı hâl-i Mustafâ

Ol dedem ‘Alî hakkında hem Hudâ
Kendü lutfından buyurdı “hel etâ”

Bu su’âlime cevâb eyle senün
Var-ise ger gövden içinde cânun

Çün Yezîd işitdi bu sözi hemân
Ditredi yaprak gibi ol kaltabân

Dili bağlandı ve bozardı yüzi
Nutkı dutuldı ve unutdı özi

Yidi yaşındaydı Zeyne’l-Âbidîn
Yezîd-ile da‘vâ kıldukda hemîn

Mu’cizât ve hem vilâyet idi ol
Nice bahs eyler anunla ol fuzûl

Az zemândan yine söyledi Yezîd
Ne dilersin dile benden ber-mezîd
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2960

2961

2962

2963

2964

2965

2966

2967

2968

2969

2970

2971

2972

2973

2974

Ana eydür ol İmâmi’l-Müslimîn
İtmeyecegüni dime ey la‘în

Eytdi dile ne dilersen dileğün
Hâcetüni ben revâ kılam senün

Seyyid eydür dileğüm senden budur
Babamun başın girü bana buyur

Yezîd eydür hoş revâ kıldum anı
Dahi nedür dileğün göster kanı

Didi bir hâcet dahi oldur sana
Atamı öldüreni virgil bana

Tâ bugün dâdumı andan alduram
Atamı öldüreni ben öldürem

Ol sâ‘atde döndi Yezîd söyledi
Kimdür anı öldüren bulun didi

Hîç kimesne söylemedi dinmedi
Yüzine bakub Yezîd’e dönmedi

Eytdi yine tîz bulun didi Yezîd
Anı kimdür öldüren eydün bicid

Eydür anlar anı şâhâ öldüren
Senün üzerine leşker düşüren

Evvelâ Hüseyn’e saldı nâmeler
Dönüb yine bunları kırdı bular

Her ki mâlı dökdi düşürdi çeri
Ol öldürmişdür Hüseyin serveri

Söyledi ol demde Yezîd anlara
Sad-hezârân nâm u la‘net sizlere

Ey utanmaz ‘Amr-ı nahs tâ Şimr-ile
Sizden olmuşdur Hüseyn’e çok belâ

Çün ki bildi ol Yezîd-i bî-vefâ
Buyurur tîz bağlayub kılun cefâ
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2975

2976

2977

2978

2979

2980

2981

2982

2983

2984

2985

2986

2987

2988

2989

‘Amr-ı nahsı Şimr-i mel’ûnı dahi
Dutdılar ol dem buları ey âhî

İletüben meydân içinde basdılar
Anlarun burnun kulağın kesdiler

Anlara urdılar çok darb-ı şedîd
Eyle oldı ol Havâricler çü it

Dönüben iki deve getürdiler
Ol yabânî develere sardılar

Saldılar ol develeri yazuya
Aluben gitdi buları tîziye

İki Sünnî bindi iki yügrük ata
Kamçı urub deveyi önine kata

Kodılar ol develeri bir zemân
Ol la‘înler bulmaya Hak’dan emân

Develer kaçar tağa daşa gider
Ol Hâricîleri anlar gör n’ider

Daşa ağaca urarak anları
Pâre pâre itdiler mel‘ûnları

Ol la‘înler kaldılar bir yazıda
İşidenler la‘net okun Yezîd’e

Allâh’un kudreti ile iki la‘în
İki kancık köpek oldılar yakîn

Su (diyü) bunlar yılışur çöllere
Yügrişüben hâ gezerler yollara

Gözlerine görinür çölde sular
Ana varınca yügürdişür bular

Bunlar ana irişince kum olur
Ussı gider bunlar anda yıkılur

Bir zemân yatur yine kalkar gider
Su görünür ana dahi ‘azm ider
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Yılışarak ana varurlar revân
Su bulunmaz ol dahi kumdur hemân

Tâ kıyâmet günine dek bunlara
Böyle cezâ virdi Hak mel‘ûnlara

Âhiretde n’olacağın Hak bilür
Mü’min olan anlara la‘net kılur

Didi Yezîd yâ ‘Alî ibn-i Hüseyn
Bir dahi hâcet dilegil böyle sen

Eydür bize destûr olsun gidelim
Olan hod oldı bu dem biz n’idelim

Eytdi olsun size çok ni‘met virem
Hil‘at-ile altun-ile göndürem

Eydür imdi bu üçünci hâcetün
Dile benden ne dilerse hazretün

Seyyid eydür mâlı milki n’iderem
Ben bu üçüncide bunı dilerem

Dilerem destûr ola yarın bana
Hutbe okuyam dileğüm bu sana

Râvîsi eyle rivâyet eyledi
Kudret-ile ol gün ezîne yarın idi

Kahkahayla güldi eydür hoş ola
Çün eyitdüm kavle yarın düş ola

Hutbe okumağa destûr eyleyem
Lîki kılmağa namâzı komayam

Seyyid eydür râzî oldum ben ana
Hutbeyi okuduğum yiter bana

Ol gün anlara bu karârı kıldılar
Bir sarâya bunları kondurdılar

Biş yük altun on yük gümüş-ile
Virib-idi taht ve câmeler bile
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3005

3006

3007

3008

3009

3010

3011

3012

3013

3014

3015

3016

3017

3018

3019

Ümmü Gülsüm anı kılmadı kabûl
Eydür altun-ile bizi aldar mı ol

Öldüre kardaşlarımı zulm-ile
Kan bahâ virmek diler altun-ile

Almazam ben altunı kodum Hak’a
Tengri dâdım ala ol dînden çıka

Ol sarây içinde cem‘ oldı bular
Nevha kılub ağlaşurlar zâr u zâr

Gicesi pinhân Müslimânlar gelür
Anlar-ile ağlaşur zârî kılur

Dürlü donlar anlara getürdiler
İllâ anlar donı kara geydiler

Anlara mü’minler altun u gümiş
Getürür her gice pinhân yâd u biliş

Çün sabâh oldı baş kaldurdı gün
Ol gün ezîne idi yâ zû-fünûn

Kuşluk oldı çün salâ okudılar
Halk-ı ‘âlem mescide dirildiler

Mescide geldi ‘Alî ibn-i Hüseyn
Menber önünde oturdı bâ-hazîn

Geldi sonra Yezîd-i pür-zagal
Bile Mervân ol Ziyâd-ı pür-hiyel

Halk dahi mescide toldı hâss u ‘âm
Okudı Kur’ân’ı hâfızlar temâm

Ban okudılar mü’ezzinler yine
Çıkdı bir Hâricî minber üstine

Niçe dürlü herze hezyân söyledi
Ol ‘Alî hakkında bühtân eyledi

Çün temâm okuyuben indi girü
Sonra Zeyne’l-Âbidîn durdı örü
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3020

3021

3022

3023

3024

3025

3026

3027

3028

3029

3030

3031

3032

3033

Eydür imdi Yezîd direm sana
Dünki va‘dinden îcâzet vir bana

Peşîmân olmış-ıdı Yezîd sözine
Bakmadı ‘Alî Hüseyn’in yüzine

Baş önine salub key oldı hacîl
Kim bile ne söyleye bu şîr-dil

Kaldırub başın Yezîd-i bed-fi‘âl
Çıkmasun dir minbere kim bu ‘ayâl

Durduğı yirde sözüni söylesün
Ol arada bildüğin şerh eylesün

Didiler ki şâhâ çıksun minbere
Nâ-resîdedür çıkarsa ne göre

Yidi yaşındadur Zeyne’l-Âbidîn
Niçe mihnet çekmiş-idi ol pâk-i dîn

Ağdı minber üstine ol şîr-vâr
Hoş fesâhat virmişdi Perverdigâr

Başladı okudı tevhîd ol usûl
Okudı ardınca hem medh-i Rasûl

Sonra agaz eyledi ol vasf-ı hâl
Hak ana virmiş fesâhat ber-kemâl

Söyledi şi‘r-ile kendü hâlini
Anası kardaşları ahvâlini

Şi‘r-i Zeyne’l-’Âbidîn (ibn-i) İmâm Hüseyn ibn-i ‘Alî

Ya cemâ‘at beni bilün bî-riyâ
Benven ol âl-i Rasûl-i Kibriyâ

Benem ol ibn-i Hüseyn-i ber-güzîn
Atam olmışdur şehîd-i Kerbelâ

Fâtıma’dur atam anası bilün
Atam atası ‘Aliyyü’l-Murtazâ
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3034

3035

3036

3037

3038

3039

3040

3041

3042

3043

3044

3045

3046

3047

3048

Ol ‘Alî’dür ki Rasûl eydür idi
Şehri ben ‘ilmün kapusıdır ana

Babamun kardaşı degül mi Hasan
Ulu dedem ol Muhammed Mustafâ

Dahi ulu ceddüm İbrâhîm idi
Ol Halîlullâh şâh-ı Enbiyâ

Çünki aslımız bulardur bî-gümân
Bize niçün kıldılar bunca cefâ

Dedemi öldürdi bular mekr-ile
‘Ammuma virdiler zehr-i nâ-sezâ

Yâhu görün Kerbelâ’da n’itdiler
Ne cefâlar bunlar kıldılar bize

Asl u kavmümizi kamu kırdılar
Kanı kardaşcuklarum oldı hebâ

Yâ cemâ‘at siz eğer bileydinüz
Kim bular bize nice kıldı cezâ

Kamunuz gözyaşını dökeydinüz
Tâ olaydınuz şehîd-i mübtelâ

Kardaşlarumla ‘ammularumı bular
‘Ammum oğlanlarını babam-ile

Su yolunı bağladılar ser-te-ser
Hükm kıldılar bu mel‘ûnlar bile

Su katında kamu susuz oldılar
Şehâdet buldı kamusı cem‘-ile

Ya cemâ‘at ne kıla bu sizlere
Bu size insâf kıla mı ‘adl-ile

Bir kişi kim Rasûl oğlanlarını
Böyle kıla anda olmaz dîn hayâ

Beni itdiler yesîr ü hor u zâr
Anamı hem ‘ammiyetlerim-ile
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3049

3050

3051

3052

3053

3054

3055

3056

3057

3058

3059

3060

3061

Baş açuk yalın ayak bunlar bizi
Fâş u rüsvây bindürüb develere

Develer örgüci bizi sakladı
Saklamadı hem bu kavm-i bî-hayâ

Dedem eytdi bî-asıldan yok vefâ
Hem asîlden gelmeyiserdür hatâ

Bunlarun aslı dibindendür la‘în
Ataları ibn-i Süfyân-ı dana

Nazm-ı Sühan-ı İmâm Zeyne’l-’Âbidîn (‘aleyhi’s-selâm)

Biz Muhammed evlâdı diğil miyüz
Tâ kılursız bizlere bu cevri siz

Dâdımuzı Hak bizüm sizden ala
Hem Muhammed Mustafâ da‘vî kıla

Ey utanmaz ‘âsî ümmetler yakîn
Ne cevâb idesiz âhiretde hemîn

Ol cemâ‘at çün bu sözi dinledi
Ağlaşuben kamusı zâr inledi

Kasda kıldılar gulû-yi ‘âmm ola
Hâricîler kamusı bed-nâm ola

Anı gördi ol Yezîd-i nâ-bekâr
Korkusından ditredi ol hâkisâr

Na‘ra urdı ol mü’ezzine ki dur
Bân okugıl uşbu dem kâmet getür

Çün mü’ezzin örü durdı banladı
El götürdi Allâhu ekber didi      

Sadakallâh didi Zeyne’l-Âbidîn
Çün işitdi ol yüce Tengri adın
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3062

3063

3064

3065

3066

3067

3068

3069

3070

3071

3072

3073

3074

3075

3076

“Eşhedü en lâ-ilâhe” çün didi
Sonra “illallâh” ile hatm eyledi

‘Alî ibn-i Hüseyn dir ki “sadak”
Kim şehâdet doğrılara gele Hak

“Eşhedü enne Muhammed” çün didi
Seyyid anda katı feryâd eyledi

Aldı başından ‘imâmesin revân
Atdı mü’ezzin önine ol zemân

Yâ mü’ezzin dir Muhammed hürmeti
Sabır kıl bir dem okuma kâmeti

Döndi eydür ey Yezîd-i nâ-safâ
İşbu dem adın okursın Mustafâ

Ol benim dedem midür yâhud senün
Doğrısını söyle var ise canun

Ger benim dedem-durur ol diyesin
Halk arasında yalan söyleyesin

Ger Hüseyn’ün dedesidür diyesin
Niçün anı zulm-ile öldüresin

Ümmetem diyü şehâdet idesin
Hem adına sen salavât viresin

Dönesin sonra Muhammed aslını
Kırasın kavmini asl u neslini

Anun oğlancuklarını zehr-ile
Kırasın susız buları kahr-ile

Andan eydesin Müslimân’am diyü
Ey münâfık Cuhûd’lar senden iyü

Sad-hezârân nâm u la‘net başuna
Kendü elinle ağu katdın aşuna

Kâfir ü Cuhûd dahi İrmeni’den
Kamusından artuk oldun ya bu dem
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3077

3078

3079

3080

3081

3082

3083

3084

3085

3086

3087

3088

3089

3090

3091

İt vefâ sakladı sen itden ulu
Vefâ saklamadun sen ey bed-hulu

Bir kapuda bir sünücek bulsa it
Öldürürsen gitmez andan key işit

İtden eksük olduğun itden biter
Sen vefâ saklamadun kıldun hatar

Siz dedemden dîn ü îmân buldunuz
Yine döndünüz muhâlif oldunuz

Vay sana ol günde ey bedbaht u şûm
Kim dedem da‘vî kıla senden zalûm

Bellü bil dünyâya gelen öliser
Her ne ki iderse anda bulısar

Bize bugün oldı yarın sizedür
Size Damu odı Uçmak bizedür

Hâle kim ol uşbu sözi söyledi
Mescid ehli cümle gavgâ eyledi

Çün Yezîd’e kıldılar ol halk gulû
Kurudı korkudan ol itden ulu

Çağırur ol dem mü’ezzine ki dur
Tîz uzat durma bu dem kâmet getür

Ol mü’ezzin durdı kâmet eyledi
Ol cemâ‘at çün ikâmet eyledi

Kıldılar Cum‘ayı taşra geldiler
Her biri evlü evine vardılar

Ol Yezîd-i Hâricî durdı örü
Geldi taht üzere oturdı girü

Bu haber yayıldı gulû kıldılar
Ol cemâ‘at bir araya geldiler

Şehir halkı ulu kiçi hâss u ‘âm
Kıldılar gavgâ Yezîd üzre temâm
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3092

3093

3094

3095

3096

3097

3098

3099

3100

3101

3102

3103

3104

3105

3106

Kasda kıldılar sarâyın yıkalar
Anı dutubeni oda yakalar

Nâgâh andan bir bulud çıkdı revân
Kabladı şehr üstüni pes ol zemân

Şöyle dutdı karanuluk ‘âlemi
Ol halâyık dir kıyâmet ola mı

Yağdı tolu yağmur ile esdi yel
İndi dağlardan Dımışk üstine sel

Aldı şehrün bir yanın yıkdı hemân
Niçelerün evini kıldı vîrân

Yüz bin âdemden artuk oldı helâk
Niçelerün davarını kırdı pâk

Hem havâda kuşcuğazları hitâb
Kırdı dağlarda canâvar bî-hisâb

O gice Yezîd’e düş-vâr oldı hâl
Râvîler eyle rivâyet kıldılar

İbn-i Mahnef Lût oğlı söyledi
Yazdı Yahyâ’dan rivâyet eyledi

Kim Dımışk içinde oldı bir figân
Vasfa sığmaz ol figân ey dostân

Sonra mahlûk kamu feryâd eyledi
Bir yere dirilüben dâd eyledi

Mustafâ evlâdını öldürdiler
Bunlara çok mekr ü cefâ kıldılar

Tengri hışmı bizi gâret eyledi
Şehri yıkdı halka âfet eyledi

Cümle birden gavgâ kıldılar ana
Didiler kim ey utanmaz görsene

Sen ‘Alî oğlunı kırdun ya la‘în
İrdi bize Allâh’un zecri yakîn
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3107

3108

3109

3110

3111

3112

3113

3114

3115

3116

3117

3118

3119

3120

3121

Ne revâdur eyledün bu işleri
Ne-y-idi eyt sen bularun suçları

Anu çün gördi Yezîd-i nâ-bekâr
Gövdesinde canı oldı bî-karâr

Didi kim biz ne kılalum ya vezîr
N’eyleyelüm didi Mervân’a hakîr

Yezîd’e eydür ki Mervân-ı har
Ol la‘în ü Hâricî itden biter

Eytdi şâhâ sözümi işit sana
Eydeyim bunları gönder bir yana

Yoksa nâgehân gulû-yi ‘âmm ola
Tacı tahtı bunlar elünden ala

Çünki ol dem söyledi bu sözi ol
İşidüb anı Yezîd kıldı kabûl

Yidi günden sonra yarag eyledi
Hem okudı bunları hoş söyledi

Eydür imdi ne dilersiz vireyüm
Mâl u ni‘metle sizi göndüreyüm

Bunlar eydür ki mâl-ile sen bizi
Aldayumazsın yakîn bil bu sözi

İşümiz senün-ile bilgil yakîn
Âhirete kaldı bizüm ey la‘în

Tengri bizüm dâdımız senden ala
Sanmagıl ki itdüğün sana kala

Hele şimdi bizi göndür gidelüm
Medîne’ye varıben sabr idelüm

Var-idi bir pehlüvân-ı pür-hüner
Adı ‘Amr ibn-i Celâl ey bahtuvâr

Mü’min ve sâdık ana dirler idi
Mâlı dahi çok ve hem dîndâr idi
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3122

3123

3124

3125

3126

3127

3128

3129

3130

3131

3132

3133

3134

3135

3136

Pes Yezîd anı ilerü okudı
Bunları ilt sen Medîne’ye didi

Şehribânû Ümmü Gülsüm-i nigâr
Sayru idi ikisi ey bahtuvâr

Ol gün anda ikisi de öldiler
İkisi bile şehâdet buldılar

Bî-vefâdur bu vefâsız rûzigâr
Ayrılıkdur ‘âkıbet âhir yanar

Çün ki teslîm oldı ol iki nigâr
İkisin iki ziyâret kıldılar

Anları defne kılurlar hemân
Yol yaragın kılar anlar ol zemân

Ağlayu bunlar yürüdiler hemîn
İrdiler çün Yesrib iline yakîn

Pes Medîne şehrine irdi bular
Ol halâyık cümle karşu geldiler

Nevha ile karşu geldiler kamu
Zâr u zâr inileşürler ey ‘amu

Aldılar bunları şehre geldiler
Mü’minler ağlaşı feryâd kıldılar

Bâkî ‘ömri anda oldılar emîn
Derd ü mihnet çok çekip-durur hemîn

Bunda hatm oldı bu maktel ey cüvân
Dinleyene rahmet ide Müste‘ân

İşit yine ey ‘azîz –i bâ-safâ
Tâ neler çekdi bu Âl-i Mustafâ

Dîn yolında oynadılar baş u cân
Mâl u milk ve oğl u kız u hânümân

İmdi gel sen ey ‘azîz-i bâ-safâ
Arturunuz dîn içün sıdk u vefâ37
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3137

3138

3139

3140

3141

3142

3143

3144

3145

3146

3147

3148

3149

3150

3151

Var-ise cânun taleb kıl dîn-i hâss
Tâ olasın Damu odından halâs

Nazar kıl bu yetmiş iki milleti
Cümlesi nahs biri bilmez tâ‘ati

Yetmiş üçünci Muhammed ümmeti
Ehl-i farz u sünnetidür rahmeti

Dîn ve îmân bayluğını ey safâ
Sıdk-ile artur cihânda yâ vefâ

Her ne ki buldı Muhammed ümmeti
Sıdk-ile buldı bu dînde devleti

Sıdkun olsa i‘tikâdun pâk ola
Dâimâ milkün senün eflâk ola

Sıdk-ile irdi irenler Tengri’ye
Sıdkun artur kim iresin bî-riyâ

İ‘tikâdı sen ana şükrâne bil
Sıdkunı artur dün ü gün edâ kıl

Tâ‘at eyle hem ‘ibâdet pîşesin
Kıl ‘imâret dîn içinde mîşesin

‘İlmi mûnis eyler-isen özüne
Bil iş ola dîn ü îmân özüne

Cehd kıl ki ‘aklun kemâle irişe
Hem bu cânun ol makâma irişe

Ol makâmdur bî-nihâyet dergâhı
İrmez ana illâ merd-i âgâhî

Her kim anun dergâhınun hâssını
Bilür ise sildi gönli pâsını

Ger dilersen Tengri’ye kim iresin
Evliyâya ir ki anı göresin

Evliyâlar ulusı kutb-ı cihân
Ol ‘Alî geldi cihâna bî-gümân
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3152

3153

3154

3155

3156

3157

3158

3159

3160

3161

3162

3163

3164

3165

3166

Pâdişâh-ı ‘âlem ve sultân-ı dîn
Genc-i esrâr-ı ma‘ânîdür yakîn

Ol sülâle-i hâss ol sırr-ı sakî
Anı sevenler olalar müttakî

Ger anun ‘ışkın gönülde dutasın
Dünyâya aldanmayasın ütesin

‘Aklı yoldaş eylegil kendü özüne
Evliyâyı rehber eyle özüne

Ol-durur Hakk’a kılavuz ey ‘azîz
Anun-ile hayr u şer olur temîz

Kâfirün küfri ve Fir‘avn-ı dalâl
Oldı nâdân olmadı ‘aklı kemâl

Nefs-i emmâre iletür Tamu’ya
Mutma’inne vâcib oldı kamuya

Ey Hudâvendâ bizüm canımuzı
Nefs elinden kurtar îmânımuzı

Pes bu sözi dinleyeni ey Hudâ
Yarlıgagıl bâ-şehîd-i Kerbelâ

Bu fakîri kim du‘â ile ana
Rahmet ide Tengri lutfından ana

Devr-i ‘âdil pâdişâh idi zemân
Nazma geldi bu ‘acâyib dâsitân

Bin benim bigi du‘âcı kim anın
Medhin okur dün ü gün ol sultânın  

Vasfa sığmaz ‘adl ü insâf ü kerem
Kendü ‘âdil ibn-i ‘Âdil muhterem

Ben za‘îfi bu du‘â-gû-yı fakîr
Söyledüm bu sözi der zikr-i emîr

Gerçi kim anun günâhı çok ola
Rahmetün katında zerre yok ola
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3167

3168

3169

3170

3171

3172

3173

3174

Yâ İlâhî rahmetün bî-müntehâ
Kamulara rahmet eyle bî-bahâ

Ol (ahid)den dönmegil yâ safâ
Tâ şefâ‘at kıla sana Mustafâ

Mustafâ’nun şefâ‘ati hürmeti
Sen bağışla bu yazuklı ümmeti

Kimdür ol şâh kim ol Meddâh-ı fakîr
Kim kıla da‘vî hünerden ol hakîr

Kendü  lutfından meğer ehl-i kerem
Urmaya ‘aybın yüzine muhterem

Yazdum anı yâdigâr olmağ-içün
Okuyanlar bir du‘â kılmağ-içün

Okuyanı dinleyeni yazanı
Rahmetünle yarlıgagıl yâ Ganî

Kıssa dahi burada oldı temâm
Mustafâ’nun yüzine yüz bin selâm

Temmetü’l-kitâb bi-‘avnillâhi’l-Meliki’l-Vehhâb
Tahrîren fî evâsıtı şehri Zi’l-ka‘deti’ş-Şerîfe el-yevm

Cum‘a fî vakti’l-‘asri
Fî-Sene tis‘a ve erba‘în ve elf

Ketebe el-hakîr el-fakîr Murtazâ Halîfe
İbn el-Hâc Hasan İnşâ’allâhu Te‘âla

Kâtib el-hakîr el-fakîr Murtazâ
İbn el-Hâcî
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NOTLAR

1 Kaynaklarda Şüreyh şeklinde geçmektedir.
2 Yazmada Eşgat olarak yazılan bu isim kaynaklarda ve diğer nüshalarda “Eş’as” 

olduğu için metnin tamamında bu şekli tercih edilmiştir. 
3 Kemankeş’te (5b)  Müslim’in iç oğlu olduğu yazıyor.
4 Yazmada “beşer” şeklinde
5 Yezid’de ‘z’nin noktası unutulmuş
6 Bu kelime yahud olmalı
7 Guluvv  şeklinde yazılması gereken bu kelime bu nüshada “gulû” olarak yazılmıştır. 
8 Yazmada “öri”
9 Gırîv şeklinde yazılması gereken kelimee bu nüshada “girî” şeklinde yazılmıştır.
10 yazmada “kâyetde”
11 Diğer kaynaklarda Hurr-i Riyâhî şeklinde geçmektedir. 
12 Bu mükerrer yazılmıştır. 
13 Kemankeş nüshasında “hemen peşinden, hemen arkasından” anlamında “der 

peyince” şeklinde yazılan bu kelime bu nüshada “der yanınca” şeklinde yazılmıştır.
14 Yazmada “size”
15 Bir yire : Kemankeş 
16  Kuddâme ismindeki şahıs, 875. beyitte anlatıldığına göre daha önce Hz. 

Hüseyin tarafından görevlendirilmişti. Aynı isimli şahıs ilerleyen beyitlerde 
(1317, 1319, 1358, 1360, 1364 vd.) tekrar Hz. Hüseyin efendimizin safında 
savaştığı görülecektir. Müellif veya müstensihin sehven düştüğü bir hata olduğu 
kanaatindeyiz 

17 Rast : kemankeş 
18 Yazmada “bî-tekellîf ” şeklinde 
19 Yazmada “”hanefiyyât”  şeklinde.
20 Salih olanlar zikir halindedirler manasında olup, müellif “ ‘indî zikrun sâlihûn” 

şeklinde yanlış yazmıştır.
21 Yazmada “Hunû” şeklinde
22 Edhem ismindeki at, daha önce (1056. beyit) öldüğü anlatılasına rağmen burada 

tekrar karşımızaçıkmaktadır. 
23 Yazmada “kipri”şeklinde 
24 Müellif “müşki” yazmıştır.
25 Müstensih “kolcukazu” şeklinde yazmıştır.
26 Yazmada “negâh” yazmıştır.



27 Müellif buraya “Hasan” yazacağı yerde sehven “Hüseyin” yazmıştır.
28 Müellif burayı “cize” şeklinde yazmışsa da, kastedilen “cezâ” kelimesidir.
29 Diğer kaynaklarda Enes şeklinde geçmektedir. 
30 Yazmada “i‘tikât”.
31 Yazmada “izlet” şeklinde.
32 Metinde “karakuluk” şeklinde yazılmıştır.
33 Metinde “sin” harfi konulmamakla birlikte, bir sonraki sayfada “mescid” olarak 

yazılmıştır.
34 Metinde “ba” harfinin noktası konulmamıştır.
35 Metinde “ya” harfinin noktası konulmamıştır.
36 mukarreb 
37 Müstensih sehven tekrar “safâ”  yazmıştır.
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Hz. Nûh-ı nebî  380
Nu‘mân  46, 48, 76, 78, 366
Nu‘mân ibn-i Munzar  88
Nu‘mân-i Munzar  136
Nûr-ı çeşm-i Haydar (Hz. Hüseyin) 334

O-Ö

‘Osmân bin Rebî‘  272
‘Ömer bin Dârık  306

P

Pirûzan  244, 246, 248, 250

R

Rakiyye  230
Hz. Rasûl  48, 118, 122, 150, 160, 172, 

194, 234, 244, 278, 328, 360, 
386, 408, 426, 428, 432, 438, 
452, 454

Rasûl-i Kirdigâr  168, 316, 420
Rasûl oğlı Hüseyn  156
Hz. Rasûlullâh  42
Rây  140, 142, 152
Rebî‘  144, 218, 264, 272, 330
Rebî‘ oğlı  390
Rey  154
Rıdvân  336
Rûhullâh  42
Rukiyye  300, 432
Rûm  410, 412
Rüstem  192

S

Sa‘d  62, 158, 184, 210, 218
Sa’dî  64
Sa‘d-i Vakkâs  48, 140
Sa‘d-i Vakkâs oğlı ‘Amr  52, 140
Sa‘d oğlu Ahmed  134
Sa‘îd  212, 398, 400, 402, 404
Sâlih  56, 198
Sâlih-i Seyyâr  260
Sâlih oğlı  340
Sekîne  230, 300, 432
Seleme  330
Serhayl  46
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Seyyid (Hz. Hüseyin) 42, 48, 60, 62, 
68, 70, 72, 136, 138, 144, 146, 
150, 162, 166, 170, 172, 176, 
178, 180, 182, 184, 190, 192, 
198, 200, 206, 210, 212, 222, 
228, 238, 254, 266, 272, 274, 
276, 284, 292, 294, 298, 302, 
308, 310, 312, 314, 316, 326, 
330, 332, 334, 336, 340, 346, 
358, 362, 366, 368, 382, 406, 
436, 438, 444, 448, 458

Sinbât  306
Sükût oğlı  156
Sülâle-i Mustafâ  418
Süleymân-ı Nasru Hurdâ‘î  52
Sünnî  360, 446

Ş

Şâh Hüseyn  326, 336
Şâh-ı cihân (Hz. Hüseyin)  106
Şâh-ı Güzîn (Hz. Hüseyin) 166
Şâh-ı Hicâz (Hz. Hüseyin) 86, 90, 134, 

148, 158
Şâh-ı Merdân (Hz. Ali)  354
Şâh-ı Merdân Murtazâ  354
Şâm  44, 376, 392, 396
Şâmî  106
Şehribânû  230, 298, 340, 342, 364, 

394, 400, 402, 466
Şehriyâr (Hz. Hüseyin) 76, 320
Şehr-i zoli  398
Şerîf (Hz. Hüseyin)  220
Şerîh Kâdî  50, 54,114
Şeyz  396
Şimr  52, 154, 160, 178, 218, 224, 258, 

280, 316, 322, 324, 330, 332, 
338, 342, 360, 362, 364, 368, 
376, 390, 394, 404, 406, 444, 
446

Şimrî  332
Şîr-i Hak  268
Şîr-i Hudâ (Hz. Ali)  354

Şîr-i Yezdân (Hz. Hüseyin) 320
Şît  248, 330, 376, 404
Şît-i Rebî‘  242, 248, 280, 310, 314, 

316, 390, 402

T

Talha (bin Dârık)  308
Tâlib ibn-i Ca‘fer  226, 228
Târık  52
Târık (bin Yûsuf-i Haccâc)  254
Târık ibn-i Yûsuf  252
Tekrîd  306
Türküstân  280
Turmah  176

U-Ü

‘Ubeydullah ibn-i Ziyâd  46
Ümmü Gülsüm  230, 300, 364, 400, 

402, 420, 432, 434, 438, 450, 
466

V

Vâlide-i ‘Abdullâh  256
Vâlide-i Kâsım  256
Vâlide-i Kâsım İbn-i Hasan  230
Veyis  354
Veysel Karân  354

Y

Yahûdî  424, 428, 440
Yahyâ  48, 462
Yesrib  466
Yezîd  44, 46, 48, 76, 84, 96, 126, 156, 

168, 170, 172, 208, 212, 234, 
280, 282, 332, 370, 374, 376, 
396, 404, 406, 410, 418, 422, 
436, 438, 440, 442, 444, 446, 
448, 452, 460
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Yezîd-i bed-fi‘âl  284, 404, 408, 424, 
452

Yezîd-i bî-îman  46
Yezîd-i bî-vefâ  444
Yezîd ibn-i zinâ  372
Yezîd-i Hâricî  460
Yezîd-i nâ-bekâr  406, 420, 430, 434, 

438, 456, 464
Yezîd-i nahs  430
Yezîd-i nâ-safâ  458
Yezîd-i pür-günâh  44, 
Yezîd-i pür-zağal  450
Yezîd-i zinâ  158
Yezîdler  90
Yûsuf-ı Haccâc  252

Z

Zamm-i Hamîr  190, 194
Zeyd ibn-i Erkam  422

Zeyd-i Mekkî  344
Zeyneb  300, 400, 432
Zeynebi’l-Kübrâ  230
Zeyne’l-Âbidîn  294, 326, 328, 436, 

440, 442, 450, 452, 456
Zeyne’l-’Âbidîn ibn-i İmâm Hüseyn  

452
Zeyne’l-beşer (Hz. Hüseyin) 170, 176, 

198
Ziyâd  46, 76, 372, 450
Ziyâd oğlı  96, 108, 112, 128, 134, 370
Ziyâd oğlı ‘Abdullâh  86, 136
Züheyr  132, 134, 170, 172, 180, 186, 

206, 208, 210
Züheyr ibn-i Hassâ[n]  170
Züheyr-i Hassân  132
Züheyr (Yezid’in masharası)  420, 422
Zü’l-Cenâh  180, 314, 324, 326
Zülfikâr  314, 352




